سیکهای غزنی در تالش بازسازی تمدن هزارسالهیشان

اقلیتهای در حال نابودی

ساعت نزدیک شش صبح است؛ نور طالیی خورشید بهتازگی
قلعههای بلند باالحصار غزنی را نشانه گرفته است .در حالی
که نسیم دلنشین نخستین صبحهای تابستان بر فضای آرام
شهر ،خودنمایی میکند ،سرودی از منطقهی بهلول بلند است
که برای برخی از شهروندان ،ناآشناست؛ سرودی توام با ذکر.

زنان ده خانواده در چنین صبحگاهی در دامنهی
مردان و ِ
باالحصار غزنی در منطقهی بهلول ،گرد آمدهاند و برای امنیت
افغانستان به آیین خودشان ذکر میگویند و دعا میکنند؛
اینها آخرین بازماندگان اقلیتهای سیک و هندو در والیت
غزنیاند که یکشنبهها ،برنامهی دعا برای بقا دارند .آمدن
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امنیت در افغانستان نخستین خواستشان است.
این ده خانواده ،بازماندهی  120خانوادهی سیک و هندو
در غزنی است که با افزایش ناامنیهای اخیر در افغانستان،
امیدشان را از دست نداده و به آیندهی بهتر چشم دوختهاند.
ناامنی و چالشهایی...

7

رییس جمهور غنی
در زابل:

جلو فساد و
ضایع شدن
تجهیزات نظامی
گرفته شود

w w w. s u b h e k a b u l . c o m
سال اول

آقای غنی گفته است« :من اینجا
به خاطری آمدهام که وضعیت
عمومی به ویژه وضعیت امنیتی این
والیت را مورد بررسی دقیق قرار
دهم و تصامیم عاجل اتخاذ کنم.
برای من وضعیت امنیتی والیت را
اطمینانبخش گزارش ندهید؛ آنچه
را که واقعیت دارد به گونهی دقیق
تشریح کنید .خطراتی که متوجه
امنیت این والیت است باید به
صورت جدی تحلیل شود که چگونه
میتوانیم در وضعیت امنیتی تغییر و
بهبود بیاوریم».
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جـنـازهی زنـم
روی دستانم
مانده بود

نورخـان ،بـه روزنامـهی صبـح کابـل میگویـد که پس از برخـورد این خمپاره ،خانمش کشـته شـد و یگانـه کودکش زخم برداشـت.
پـس از ایـن رویـداد ،غـ ِم تدفیـن و جنـازه بـر سـنگینی غمهـای نورخان افـزوده و او یک شـب و روز با تلاش تمام کسـی را نیافته
اسـت کـه جسـد را بـه خاک بسـپارند.نورخان ،میگوید که تمام باشـندگان روسـتای معلمهـا مانند او فـرار کردند؛ اما او تنها کسـی
بـود کـه برگشـت تـا در خانهی خـودش ،زی ِر صدای وحشـتناک جنگ بیاسـاید؛ اما نیاسـود.
نـور خـان ،در صحبـت تلیفونـی بـه روزنامـهی صبـح میگویـد ،ناتوانـی مالـی از یکسـو و پیـدا نشـدن چهار پنـج نفری کـه نمـاز جنـازه را بخوانند از
سـوی دیگـر ،باعـث شـد کـه یک شـب و یـک روز تمـام جسـد در روی حویلـیاش بماند.
نـور خـان ،اضافـه میکنـد کـه سـرانجام از تـرس تعفن جسـد پـس از یـک شـب و روز در همکاری بـا چهار تن از مـردان روسـتاهای همجـوار ،بی هیچ مراسـمی که
در جنـازه مرسـوم اسـت ،خانمـش را در کنـاری از روسـتا بـه خـاک میسـپارد و حـاال در فکـر تـداوی کـودک یکسـالهاش مانـده کـه در هنـگام جـان باختـن مادر
زخم برداشـته اسـت.

نشست هفتم پایان مذاکرات
امریکا با طالبان خواهد بود؟

صفحه 3

نیکی میناژ در سرزمین وحی؛
عربستان به کجا میرود؟

صفحه 8
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مدیر امنیت حوزهی هشتم
امنیت ملی شهر جاللآباد
کشته شد
صبح کابل

در انفجـار مایـن مقناطسـی ،میـر عبـاس ،مدیـر امنیـت حـوزهی
هشـتم امنیـت ملـی شـهر جاللآبـاد والیـت ننگرهـار همـراه بـا
راننـدهاش در ولسـوالی بهسـود ایـن والیـت کشـته شـد .در ایـن
رویـداد سـه تـن از سـربازان او نیـز زخمـی شـدند.
فریدخـان ،سـخنگوی فرماندهـی پولیـس ننگرهـار بـه روزنامـهی
صبـح کابـل میگویـد کـه میـر عبـاس ،مدیـر امنیـت حـوزهی
هشـتم امنیـت ملـی شـهر جلال آبـاد و راننـدهی او در نتیجـهی
انفجـار ماین مقناطسـی کشـته شـده و سـه تـن دیگر نیـز زخمی
شـدند .ایـن درحالـی اسـت کـه در ماههـای اخیـر ترورهـای
هدفمنـد در والیـت ننگرهـار افزایـش یافته اسـت .در جریان یک
مـاه گذشـته دو عالـم دینـی نیـز در ایـن والیـت از سـوی افـراد
ناشـناس ترور شـدهاند .والیت ننگرهار در شـرق افغانسـتان مرکز
اصلـی گـروه داعـش محسـوب میشـود و بـا پاکسـتان کـه مرکـز
اصلـی گروههـای تروریسـتی اسـت ،مـرز مشـترک طوالنـی دارد.
ایـن والیـت بیشـترین آمـار تلفـات غیـر نظامیـان را در سـالهای
اخیـر داشـته اسـت .در کنار گروه داعـش ،گروه طالبان و شـماری
دیگـر از گروههـای ترورسـتی از جملـه افـراد القاعـده نیـز در ایـن
والیـت فعالیـت گسـترده دارند.
مسـؤولیت بیشـتر ایـن رویدادهـای تروریسـتی را گـروه داعـش و
گـروه طالبـان در ایـن والیـت بـه عهـده گرفتهانـد.

ساقی دختران
دانشجوی شیشهای شدم

صفحه 3

با گرفتن آن پنچنصد افغانی ،از دست دختران خودم را از آنها جدا کردم
و به آن دختران گفتم که در گوشهای از این کوچه آرام بگیرند تا من بروم
و جنس پیدا کنم و برایشان بیاورم .هنوز چند قدمی از دختران دور نشده
بودم که یکیشان مرا صدا کرد و...

دردسـرهای
یک مهاجر

صفحه 4

مهمان خانهی باجناقم بودیم ،خواهر خانمم از اتفاقی که در دبستان
پسرش افتاده بود ،برایمان گفت .مثل سیر و سرکه داشتم میجوشیدم،
آنقدر عصبانی بودم که نه چای خوردم و نه شام .دلم میخواست به زمین
و زمان فحش بدهم .تصور این که آن کودکان...

سخنگوی طالبان گفته است که در نشست دور هفتم ،در بارهی خروج
نیروهای خارجی از افغانستان ،هشتاد درصد توافق شده است .دور هفتم
نشست امریکاییها با طالبان پایان نیافته و امیدواریها این است که احتماال
تا یکی دو روز دیگه این توافق حاصل شود.
تعهد دادن طالبان به امریکا که از افغانستان...

مسجدی که به خاطر
فرش کفار بسته ماند

برجستگیهای تنش برای هر مردی تحریکآمیز است .تا کنون هر چه از او
عکس دیدم ،لباسهایش گویی با وسواس عجیبی برای به نمایش گذاشتن
اندامهای جنسیاش انتخاب شده .حین اجرا هم غالبا با پستانهای نیمبرهنه
و لباسهای بسیار سکسی به صحنه ظاهر میشود .کلیپهایی که تاکنون از
او نشر شده ،به روشنی تمرکز بر جلب توجه...

فاشیسم شاخ و ُدم ندارد!
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صفحه 8

همه ترسیده بودند؛ با چشمانی بُهتزده و پر از ترس به اتفاقی که پیش
مسجد قریه در حال افتادن بود نگاه میکردند و لبانشان به سکوت بسته
شده بود .ترس در دل همهی آن جمعیت رخنه کرده بود و کسی بر خود
این جرأت را نمیداد که اعتراض...
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روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

فاشیسم شاخ و ُدم ندارد!

توافقنامهی صلح ،باید به نفع
حفظ نظام کنونی باشد
گفتـه میشـود ،دور هفتم نشسـتهای صلح برای افغانسـتان
ی خلیـلزاد نماینـدهی آمریـکا بـرای افغانسـتان بـا
کـه زلمـ 
گـروه طالبـان آن را بـه پیش میبـرد ،دارای دسـتآوردهایی
بـوده اسـت .محمـد نبـی عمـری ،عضـو ارشـد هیـأت
مذاکرهکننـدهی طالبـان در مصاحبـه بـا بیبیسـی گفتـه
اسـت کـه در این نشسـت تقریبا هشـتاد درصد توافق بر سـر
چگونگـی توافقنامـهی صلـح صـورت گرفته اسـت .بر اسـاس
ایـن توافقنامـه کـه اگر صورت بگیـرد ،اولین مـورد آن خروج
نیروهـای خارجـی از افغانسـتان خواهـد بود.
ایـن را همـه میدانیـم کـه دولـت ترامـپ متقاضـی اصلـی
خـروج نیروهـای امریکایی از افغانسـتان اسـت؛ اما وی سـعی
میکنـد ایـن خـروج بدون کـدام دسـتآورد نباشـد .حاال که
بحـث گفتوگوهـای صلـح با طالبـان نیز به اوج خود رسـیده
اسـت ،یکـی دیگـر از متقاضیان خـروج نیروهـای امریکایی و
در کلیـت نیروهـای بینالمللی ،طالبان اسـت؛ امـا طالبان که
دشـمن درجـه یـک حکومـت افغانسـتان بـه شـمار میروند،
نمیخواهنـد ،آنچـه تـا بـه حـال به خاطـر حضور ایـن نیروها
در افغانسـتان بـه وجـود آمده اسـت بهعنوان دسـتآوردهای
حکومـت و کشـورهای خارجی ،حفظ شـود.
رییـس جمهـور آمریـکا ،قبلا از نگرانیهـای خـودش در
صـورت خـروج نیروهای خارجی از افغانسـتان گفتـه بود؛ این
نشـان میدهـد کـه ایـن کشـور نمیخواهـد خـروج آنـان به
مثابهی یک شکسـت از سـوی طالبان پنداشـته شـود و باید،
تضمیـن بهتـری را جهـت حفـظ امنیـت خودشـان به دسـت
بیاورند.
او گفتـه بـود در صـورت خـروج از افغانسـتان ،سـعی میکند
سیسـتمهای اطالعاتـی قـویای را بـرای بررسـی چگونگـی
اوضـاع افغانسـتان ،در ایـن کشـور بـه وجـود بیـاورد .ایـن
رویکـرد میتوانـد تاثیرگـزاری زیـادی در امنیـت جهانـی
داشـته باشـد؛ امـا ممکـن اسـت بـر چگونگـی رفتـار گـروه
طالبـان بـا مـردم افغانسـتان تاثیـری نداشـته باشـد.
گزارشهایـی نیـز وجـود دارد کـه قـرار اسـت ،نیروهـای
خارجـی پـس از توافـق کلی صلـح ،در ظرف هجـده ماه دیگر
افغانسـتان را تـرک کننـد؛ امـا بایـد دید کـه ایـن نیروها ،در
صـورت خارج شـدن از این کشـور ،چـه شـرطهایی را به غیر
از تضمیـن امنیـت پیـش خواهند کشـید.
طالبـان که همـواره از جمهوری اسلامی افغانسـتان بهعنوان
امـارت اسلامی افغانسـتان یـاد میکننـد ،چنیـن نشـان
دادهانـد کـه آنهـا خواهـان ایجـاد حکومـت امـارت اسلامی
اسـتند و در واقـع ،چانهزنـی آنـان با امریکاییها و کشـورهای
دیگـری که در تسـهیل صلح در تالش اسـتند ،بر سـر نظامی
اسـت کـه پـس از صلح قـرار اسـت بر اسـاس ارزشهـای آن
عمـل شـود و نـه نظامـی کـه هماکنـون جریـان دارد .نظامی
کـه نـه تنهـا افغانهـا قربانیـان بسـیاری در راه ایجـاد و بـه
کمـال رسـاندن آن دادهانـد ،بلکـه نیروهـای خارجـی و مردم
کشـورهای موجـود در افغانسـتان ،هـم از لحاظ مالـی و هم از
لحـاظ جانـی ،قربانیهـا و از خودگذریهای زیـادی را متقبل
شـدهاند .پـس بنـا بـر ایـن ،آنچـه خواسـت جهانـی بـوده و تا
حـاال نیـز اسـتوار بـر آن خواسـت ،تصـور میشـود کـه بایـد
حکومـت افغانسـتان و در واقـع نظـام مردمسـاالری کـه از
لحاظ قانونی در افغانسـتان ایجاد شـده اسـت حفظ شـود که
آزادیهـای مدنـی و زندگـی دور از افراطیتهای دینی اسـت.
مـردم افغانسـتان ،صلـح با طالبان را به شـرط حل شـدن این
گـروه در نظـام فعلـی میداننـد و نه ایـن که آن را بـه مثابهی
قبـول کـردن امارت اسلامی کـه در واقع نظامی با گذشـتهی
تروریسـتی بـوده و قبل از فروپاشـی همـواره از دین به گونهی
افراطی تفسـیرهای غیر انسـانی داشـت ،به دسـت بیاورند.
در صورتـی که ایـن موضوع در توافقنامهی صلـح میان امریکا
و طالبـان مطـرح نشـود ،ایـن موضـوع بـه بحـث پرجنجـال
بعـدی میـان حکومـت و مـردم افغانسـتان بـا طالبـان مبـدل
خواهـد شـد کـه دوبـاره برنامـهی صلـح را بـه تعویـق خواهد
انداخـت .در حقیقـت ،یکـی از نکاتـی کـه میتواند زمینهسـاز
ایجـاد مخالفتهـای شـدید باشـد ،بحث نظامی اسـت که باید
بعـد از صلـح بـر افغانسـتان حاکمیـت داشـته باشـد .و اگـر
جامعـهی جهانـی و امریـکا ،توافقنامـهی صلـح را بـا طالبـان
بـدون در نظـر گرفتن ایـن موضوع انجـام بدهنـد ،در ادامهی
جنـگ نیروهـای افغـان بـا ایـن گـروه ،طالبـان دارای نوعی از
مشـروعیت خواهنـد شـد؛ یعنی ،طالبـان قادر خواهند شـد تا
گـروه تروریستیشـان را بـه کمـک توافـق صلح ،گـروه و یک
ق بهجانب جلـوه دهند .ایـن موضوع،
جنـاح سیاسـی ولـی حـ 
میتوانـد گروه طالبان را دارای خط مشـی سیاسـیای بسـازد
کـه حتـا در صـورت کمتـر شـدن مبـارزات مسـلحانهی آنان،
زمینـهی ترویـج اندیشـههای افراطی را در پی خواهد داشـت.

عزیز رویش

درس را تـا آخـر نمانـدم .دلم شـور مـیزد .درس
حقـوق اساسـی بـود و بحـث احـزاب سیاسـی و
کارکـرد آنهـا .درس را نمیفهمیـدم .حـس
میکـردم بدنـم درد سـنگینی را تحمـل میکند.
دلـم نـاآرام بـود .پـس از درگیریهـای انتخاباتی
در دو سـال قبـل ،احسـاس ناخوشـایندی را
تجربـه میکـردم .تجربـهای از یـک تحقیـر تلخ و
سـوزناک .اهانتـی که نیـش آن تا مغز اسـتخوانم
راه میکشـید .تصویـر دختـر خردسـال و دو زن
دیگـر و گروگانهایـی کـه زیـر تیـغ طالـب قـرار
داشـتند ،ذهنـم را پـر کـرده بـود .نوعـی ترامـا را
تجربـه میکـردم کـه دیـری بـود از آن فاصلـه
گرفته بـودم.
اشـرف غنـی و حنیـف اتمـر را میدیـدم کـه بـر
مـن میخندنـد و از تکههـای ریـز گلـوی دختـر
قربانـی خـون میمکنـد .اسـماعیل یـون و داکتر
عبـداهلل را میدیـدم کـه نیـش خونآلودشـان
را بـر تـن قربانیـان فـرو بـرده و بـر زخـم آنهـا
فشـار میآرنـد .طالبـان و داعـش را میدیـدم که
گروگانهـای مچالهشـده را یکـی یکـی بیـرون
میآرنـد و بـا آرامـش و خرسـندی کاردشـان را
بـر گلوهـای آنـان کـش میکننـد.
تعبیـر داوود ناجـی کـه میگفـت از یـک فریـب
بـزرگ بیـدار شـدهایم ،بـر مغـزم فشـار مـیآورد.
مـن اسـم وضعیتـی را کـه تـا حـاال داشـتهایم،
فریـب نمیدانسـتم .رونـدی بـود کـه بـه صورت
طبیعـی و منطقـی رشـد کـرده و مـا را بـه ایـن
نقطـه رسـانده بـود .مـا از دموکراسـی و دیگـر
ارزشهـای مدنـی فریبـی نخـورده بودیـم .بسـتر
دموکراتیـک نداشـتیم و رفتارهایی که خود انجام
میدادیـم یـا دیگـران بـر مـا تحمیـل میکردند،
مفهـوم «فریـب» را بـه خوبـی بیـان نمیکـرد .با
ایـن وجود ،سـخن ناجـی نیز طعنـهی زهرآلودی
بـود کـه خـود بـر خـود بـار میکردیم.
از اسـتاد علیرضـا روحانـی ،اجـازه گرفتـم تـا
زودتـر بیـرون شـوم .مخالفتـی نکرد و اجـازه داد.
در بیـرون بـاران میباریـد .هـوای دمگرفتـه و
مرطـوب ،فضـای شـهر و ذهنم را به طور یکسـان
متأثـر سـاخته بـود .تـا خانـه برگشـتم ،تلیفونـم
یکـی پـی هـم زنگ مـیزد و کسـی از آن سـوی
خـط خشـم و نگرانـی و اضطـراب خـود را بیـان
میکـرد .بـه نظر میرسـید هـر چه هـوا تاریکتر
میشـود ،قیافـهی هـول و هراس بر شـهر بیشتر
مسـلط میشـود .شـهر مغمـوم بـود .آدمهـا در
کنارههـای جـاده ،پیـش روی مغازههـا و دکانها
و در میـان موترهـا تکـهای از یـک غم سـنگین و
تیـره را بـر صورتهـای خـود حمـل میکردنـد.
شـدن گروگانهـا
فکـر میکـردم خبـر سالخی
ِ
بـه گـوش همـه رسـیده و عکسهایشـان پیـش
چشـم همـه راه رفتـه بود .سـاعت نزدیک هشـت
شـب بود که بـه خانه رسـیدم .ذهنـم درگیر یک
مسـألهی دشـوار بـود .آیـا بـر اسـاس طرحی که
در تاجبیگـم رسـیده بودیم ،بـه درون گیتویی که
بـه نـام «هـزاره» اطـراف ما کشـیده بودنـد ،وارد
شـوم و از درون ایـن گیتـو بـه هـر چیـزی نـگاه
کنـم یـا بـه توصیهی جواد سـلطانی عمـل کنم و
در اعلام ایـن موضع شـتاب نکنم؟ آیـا اعالم این
موضـع در واقـع دامـنزدن بـه همـان فاجعـهای
نبـود که داشـتیم قربانـی آن میشـدیم :فاجعهی
جنـگ و نفـرت و تعصـب قومـی؟ اگر ایـن موضع
را نمیگرفتیـم بـه چـه چیـزی ،تـا چـه زمانـی و
بـه چـه بهایـی بایـد امید میبسـتیم؟
وضعیـت دشـواری داشـتم .در سـالهای پـس
از طالبـان ،از لحـاظ فـردی ،هیچگاهـی تـا ایـن
مرحلـه از اسـتیصال نرسـیده بـودم .خـط باریکی
بـود کـه هر دو طـرف آن پرتـگاه خطرناکـی قرار
داشـت .لحظـهای در اتـاق خلوتـم تنهـا راه رفتم.
ِ
تاریک بیـرون خیره
از پنجـرهی اتـاق بـه فضـای
شـدم .باالخـره ،ذهنـم بـه نقطـهای توقـف کـرد.
کامـم تلـخ بـود و وقتی پشـت کامپیوتر نشسـتم
تـا آنچـه را در تاجبیگـم اتفـاق افتـاده بـود ،از
یادداشـتهای کتابچـهام گرفتـه و بـر صفحـهی
فیسبـوک بنویسـم ،اثـرات ایـن تلخکامـی در
کلماتـم بار شـد:
«امـروز ،دوشـنبه 18 ،عقـرب  ،1394چندیـن

مـا مدنیـت را انتخـاب کـرده بودیـم و سـخن انسـان را ارج
میگذاشـتیم .گویـی نـه گوشـی بـرای شـنیدن ایـن سـخن
اسـت و نـه ظرفیتـی بـرای درک و هضـم ایـن مدنیـت.
بـه نـام طالـب و داعـش باشـد یا بـه هر نـام دیگـر ،همه چیز
از پشـتون اسـت و بـه دسـت پشـتون صـورت میگیـرد:
در کنـدز ،بلـخ ،فاریـاب ،جلریـز ،زابـل ،غـور؛ در شـاه دو
شمشـیره ،شـینوار ،هلمنـد ،قندهـار و در غزنـی.

جلسـهی مقدماتـی بـرای تعییـن اسـتراتیژی
جدیـد هزارههـا بـرای مقابلـه بـا فرهنـگ
انسانکشـی و انسانیتسـتیزیای کـه از آدرس
پشـتون ،با دسـت پشـتون ،در منطقهی پشـتون،
بـا مدیریـت و رهبـری پشـتون ،و بـا سـکوت
و ا ِهمـال و همراهـی تمـام حلقـات پشـتونی بـر
کشـور تسـلط یافتـه اسـت ،برگـزار شـد.
یکـی از گزینههایـی کـه مـورد بحث قـرار گرفت،
طـرح سـوالی بود در برابـر روشـنفکران و فعاالن
مدنـی پشـتون کـه بـه نظـر میرسـد مـدارا و
سـکوت آگاهانـهی ملـت را بـا توحـش و شـرمی
کـه بـه نـام طالـب بـر دامـان فرهنـگ و مدنیـت
ایـن سـرزمین بار شـده اسـت ،تعویـض کردهاند.
فاشیسـم شـاخ و ُدم نـدارد؛ فاشیسـم منطـق
نـدارد ،حـرف نمی فهمـد ،زور میگویـد و قلدری
میکنـد و بـا هـر آنچـه رنـگ و بـوی انسـانیت
داشـته باشـد سـر سـتیز میگیـرد .روشـنفکران
و فعـاالن مدنـی پشـتون ،باید فاصلهی خـود را با
فاشیسـمی کـه در دامان جامعهی پشـتون رشـد
دادهانـد مشـخص کنند.
ایـن سـوال را مـن مشـخصاً در برابـر سـه فـرد
قـرار میدهـم :کـرزی کـه هنـوز طالـب بـرادر
ناراضـیاش اسـت .اشـرف غنـی احمـدزی کـه با
مـن بـرای پاککـردن ایـن شـرم تعهـد داشـت.
حنیـف اتمـر کـه حـاال مغـز و شـعور حکومتـی
اسـت کـه تمـام سـکهاش بـه نـام پشـتون زده
میشـود.
سـخن معروف سـارتر را فراموش نکنیـم :انتخاب
حـق انسـان اسـت؛ امـا انتخـاب بزرگتریـن
مسـؤولیت انسـان نیـز هسـت؛ زیرا با هـر انتخاب
الگویـی خلق میشـود کـه دیگران هـم میتوانند

از آن تبعیـت کننـد.
مـا مدنیـت را انتخـاب کـرده بودیـم و سـخن
انسـان را ارج میگذاشـتیم .گویـی نـه گوشـی
بـرای شـنیدن ایـن سـخن اسـت و نـه ظرفیتـی
بـرای درک و هضـم ایـن مدنیـت.
بـه نـام طالب و داعش باشـد یـا به هر نـام دیگر،
همـه چیـز از پشـتون اسـت و به دسـت پشـتون
صـورت میگیـرد :در کنـدز ،بلخ ،فاریـاب ،جلریز،
زابل ،غور؛ در شـاه دو شمشـیره ،شـینوار ،هلمند،
قندهـار و در غزنی.
نشـان ظرفیت مدنی
فسـاد و ناکارگـی حکومـت،
ِ
و سیاسـی پشـتون اسـت .اشـرفغنی ،اتمـر،
کـرزی و زاخیـلوال همـه پشـتوناند و فسـاد
حکومـت فسـاد مدیریتـیای اسـت کـه بـا مغز و
طـرح ایـن چهرههـای پشـتونی ا ِعمـال میشـود.
خـوب اسـت این چهرههـا ایـن در و آن در نزنند.
سـخن بگویند و به سـکوت و مدارای ملت پاسـخ
دهنـد .اینهـا همـه روشـنفکران و فعالین مدنی
پشـتوناند .بایـد از الک بیرون شـوند .اسـماعیل
یـون ،جنـرال طاقت و حشـمتغنی را بـه میدان
نفرسـتند .از رواندایـی شـدن ملـت بیـم خلـق
نکننـد .ملـت را رواندایـی سـاختهاند .ادبیـات
فاشیسـتی را بـا سیاسـت فاشیسـتی و عمـل
فاشیسـتی عجیـن کردهانـد .ملتـی را بـه ماتـم و
عزا نشـاندهاند و سرشکسـتگی و بیعزتـی را تنها
هدیـهی فرهنـگ ،سیاسـت و قـدرت خـود بـرای
پاسـخ بـه انتظـار ملـت تقدیـم میکننـد.
یـاد تـان نـرود که ایـن «تبسـ ِم» یک ملت اسـت
که از شـما پرسـان دارد».
***
ایـن پیـام را بـا عکسهایـی از «تبسـم» ،اتمـر،

اشـرفغنی و کـرزی روی صفحـه گذاشـتم.
واکنشهـای زیـادی کـه در فاصلـهی کـم به این
پُسـت صـورت گرفـت ،نشـان از التهـاب فضایـی
بـود کـه داشـتیم بـه آن نزدیـک میشـدیم :این
پُسـت رویهمرفتـه بـه هـزاران نفـر رسـید و بـا
 1560کمنـت و  1004بازنشـر بدرقـه شـد.
در ذیـل پُسـت ،تنهـا بـا سـخن مـن همـدردی و
همنوایـی نشـد .دههـا کاربـر از این فرصـت برای
نقـ ِد نظـر و کارنامههـای سیاسـی مـن نیـز بهـره
گرفتنـد .همراهـیام بـا اشـرف غنـی احمـدزی،
بیشتریـن بـار نقـد و مالمـت را بـه سـویم راجع
میکـرد .کـم نبودنـد کسـانی کـه میگفتنـد من
در وقـوع ایـن جنایـت مسـؤولیت دارم؛ چـون از
اشـرفغنی حمایـت کـرده و به خاطر پیـروزی او
«گلـو» پاره کـردهام.
آقای عبدالخالق علیزاده از استرالیا نوشت:
«اسـتاد عزيـز! قربـان نـام و نشـان و قلـم و
ياداشـتهايت شـوم! حـد اقـل ايـن لحظههـاي
بـه شـدت دردآور و ايـن جنازههـاي تكهپـاره
را وسـيلهی رقابتهـاي سياسـي خويـش
نكنيـم! شـايد عقـل و شـعور شـما بهتـر از مـن
درك ميكنـد كـه يقينـاً چنيـن اسـت! امـا مـن
اگـر جـاي شـما ميبـودم مـرد مردانـه ایسـتاده
ميشـدم و از همـه قومهـا و تنهاي ُمثلهشـدهی
مادرانـش معـذرت ميخواسـتم و ميگفتـم كـه
ايـن كپسـول عقده و جنايـت را اشـتباهي گرفته
بـودم؛ اين عصـارهی خريـت جز لگـدزدن چيزي
بلـد نيسـت و به اشـتباه مغـز متفكر لقـب گرفته.
اعتـراف بـه اشـتباه خيلـي عزتمندان هتَـر از
آن اسـت كـه بهانـه و شـانه را بـر سـر ايـن و
آن زده و خـود جـان سلامت از مالمـت بريـم؛
و شـايد خيلـي جـرأت كار دارد كـه عكسهـاي
ُمثلهشـدهی مـادران خويش را بـه گونهاي پخش
و نشـر كنيـم كـه بـه يادداشـتهاي سياسـيمان
كمـك کند!
ببخشـيد كـه اينگونـه پوسـتكنده نوشـتم؛
چـون واقعاً دوسـت تـان دارم! و اگر اين دوسـتي
نميبـود و بارهـا سـنگ مالمـت رفاقت با شـما بر
سـرم نميخـورد ،ايـن حـرف (شـايد) بيحسـاب
را هـم به پاي نوشـتار قشـنگتان نميگذاشـتم».
کاربـری به نام تقی ُمخلـص ()Taqi Mokhlis
نوشـت« :تـو خود پیشـتاز ایـن حکومـت بودی و
سـنگ اربابـت غنـی را بـه سـینه مـیزدی .یـادم
اسـت گفتـم داری آینـدهی خـود و خانـوادهات
را بیمـه میکنـی .تـو در جـواب گفتـی نـه مـن
آینـدهی خانـوادهی تـو را هـم بیمـه میکنـم.
پـس کجا اسـتید قهرمانان مـردم؟! شـرمتان باد.
ِ
حیـف وقتـی کـه بـه چرندیات شـما ابلهـان هدر
میدهیـم».
کاربری به نام سـید یاسـر نوشـت« :خاک بر سـر
بیشـرفت کننـد .زمانـی کـه دسـته دسـته برای
اشـرفک کوچی ملعـون رأی جمع میکـردی و با
بیشـرمی در چشـم مـردم داخـل میشـدی باید
بـه فکـر امـروز میبـودی .خـون ایـن کشـتهها را
چند فروختی؟ ارزشـش را داشـت واقعـاً؟ کثافت!
بـرای تـو و امثـال تو مرگ بهتر اسـت .هـر هزاره
را چنـد فروختی؟»
کاربـری دیگـر بـه نـام عبـداهلل یعقوبـی
( )Abdullah Yaqubiنوشـت« :جنـاب عزیز
رویـش ،شـما هـم در ایـن قضایـا دخیل اسـتید؛
شـمایی که بـرای غنی کلمرغ کمپایـن انتخابات
کـردی .ایـن جنایتهـا بـا انتخـاب شـما و بـه
دسـتور رییـس شـما انجـام میشـود .شـما یـک
آدم بـزدل ترسـو پسـتفطرت منافـق اسـتید».
***
تا سـاعت دوازدهی شـب ،وقتی آخرین دقایق روز
هجدهـم عقـرب بـه پایان میرسـید ،پُسـتهایی
را کـه در فیسـبوک نشـر میشـد ،مـرور
همراهـان فردا
میکـردم؛ در صحبـت بـا برخی از
ِ
برنامـه میریختـم؛ پیامهایـی را کـه از دوسـتانم
میگرفتـم ،جـواب مـیدادم و نکتههایـی را کـه
بـه ذهنـم میرسـید یادداشـت میکـردم .بـا این
وجـود ،ایـن را هم میدانسـتم که آن شـب ،برای
خانوادههـای قربانیـان؛ برای کسـانی کـه در کنار
تابوتهـای خونآلـود در غزنـی نشسـته بودنـد،
بـرای صدهـا جـوان دلسـوختهای دیگـر کـه در
گوشـه و کنـار جهـان میتپیدنـد ،بـه مراتـب
سـختتر و سـنگینتر عبـور میکـرد.

سال اول

نشست هفتم پایان مذاکرات امریکا با
طالبان خواهد بود؟
بشیر یاوری

سـخنگوی طالبـان گفتـه اسـت کـه در نشسـت
دور هفتـم ،در بـارهی خـروج نیروهـای خارجـی
از افغانسـتان ،هشـتاد درصـد توافـق شـده اسـت.
دور هفتـم نشسـت امریکاییهـا بـا طالبـان پایان
نیافتـه و امیدواریهـا ایـن اسـت کـه احتمـاال تـا
یکـی دو روز دیگـر ایـن توافـق حاصـل شـود.
تعهـد دادن طالبـان بـه امریـکا کـه از افغانسـتان
برضـد ایـن کشـور عمـل نکننـد و جـدول خروج
نیروهـای خارجـی از افغانسـتان ،موضوعات اصلی
مذاکـره امریـکا بـا طالبـان در دور هفتـم نشسـت
صلـح بـوده که در قطر جریـان دارد ،هنـوز نتایج
آن بـه طـور رسـمی اعالم نشـده اسـت.
زلمـی خلیـلزاد که مذاکـرات امریکا بـا طالبان را
رهبـری میکنـد تـا حاال درمـورد دسـتآورد این
دور مذاکـرات چیـزی نگفتـه و از شـتابزدگی در
بـارهی اعلام نتایج مذاکـرات ،خـودداری میکند.
در گذشـته آقـای خلیـلزاد در پایـان نشسـتها
دربـارهی نتایج مذاکـرات معلومـات میداد.
طالبـان در ده مـاه گذشـته یـک طـرف مذاکره با
امریـکا بودهانـد .قدرتهـای منطقـهای مخالـف
امریـکا و مخالفـان حکومـت غنـی در ایـن مـدت
نقـش طالبـان را تقویـت کردهانـد .رونـد طوالنـی
مذاکـرات بـه نحـوی دیگر طالبـان را مـورد توجه
قـرار داده اسـت .ایـن همـه سـبب شـد کـه نقش
طالبـان تغییـر کنـد .سـخنگویان ایـن گـروه تـا
نشسـت چهـارم از نتیجـهی مذاکراتشـان بـا
امریکاییهـا چیـزی نمیگفتنـد؛ امـا بـه مـرور
زمـان باورمنـدی ایـن گـروه بیشتر شـده اسـت.
ایـن روزهـا جزئیـات نشسـتهای صلـح از زبـان
سـخنگویان طالبان به نشـر میرسـد .آنها تالش
دارنـد وانمـود کننـد کـه در مذاکرات بـا امریکا به
موفقیـت رسـیدهاند .وزارت خارجـهی امریـکا نیز
محراب ابراهیمی

میـان دیوارهـای گِلـی روسـتای «معلمهـا»
در
ِ
کـه صاحبانـش از تـرس جانهایشـان ایـن
روسـتا را تـرک کردهانـد ،مـرد جوانـی در کنـار
جسـد همسـرش نشسـته و بـرای بسـتن زخـم
کـودک یکسـالهاش هراسـان هرطـرف دسـت و
پـا میزنـد .او از میـان هـزاران آوارهی ولسـوالی
بهـارک والیـت تخـار اسـت کـه پـس از شـبها و
روزهـا خانهبهدوشـی بـه خانـهاش در خـط نبـرد
ایـن ولسـوالی برگشـته؛ امـا جنـگ همـه چیـزش
را گرفتـه و سـاعتها بـرای دفـن جسـد خانمـش
کسـی را نیافتـه بـه خـاکاش بسـپارند.
نورخـان  26سـاله ،دو سـال پیـش ازدواج کـرد و
حاصـل ازدواج او یـک پسـر یکسـاله اسـت کـه
هنـگام جـان باختـن خانمـش او نیز زخمی شـده
ا ست .
ایـن مرد جـوان باشـندهی روسـتای «معلمها» در
ولسـوالی بهـارک اسـت؛ روسـتایی کـه جنـگ در
آن زبانـه میکشـد و بـه گفتـهی نورخـان ،کمتـر
کسـی ماننـد او از بیچارگـی اینجـا مانـده اسـت
در انتظـار سرنوشـت مبهـم و نامعلـوم.
سـاعت شـش بامـداد روز سهشـنبه ،آرامـش
نسـبی نورخـان بـه هـم خـورد و انفجار سـنگینی
بهوقـوع پیوسـت .انفجـاری که به گفتـهی نورخان
برخواسـته از برخـورد خمپـارهای بود کـه تا کنون
پرتابکننـدهی آن معلـوم نیسـت.
نورخـان ،بـه روزنامـهی صبـح کابـل میگویـد که
پـس از برخـورد ایـن خمپـاره ،خانمـش کشـته
شـد و یگانـه کودکـش زخـم برداشـت .پـس از
ایـن رویـداد ،غـ ِم تدفیـن و جنـازه بـر سـنگینی
غمهـای نورخـان افـزوده و او یـک شـب و روز بـا
تلاش تمـام کسـی را نیافته اسـت که جسـد را به
خـاک بسـپارند.
نورخـان ،میگویـد کـه تمام باشـندگان روسـتای
معلمهـا ماننـد او فـرار کردنـد؛ امـا او تنهـا کسـی
بـود کـه برگشـت تـا در خانـهی خـودش ،زیـ ِر
صـدای وحشـتناک جنـگ بیاسـاید؛ اما نیاسـود.
نـور خـان ،در صحبـت تلفونـی بـه روزنامـهی
صبـح کابـل میگویـد ،ناتوانـی مالـی از یکسـو و
پیـدا نشـدن چهـار پنـج نفـری کـه نماز جنـازه را

ایـن روزهـا بـه گونـهی دیگـر مذاکرات بـا طالبان
را بازتـاب میدهـد کـه صلـح در افغانسـتان در
حـال تحقق اسـت .همزمـان که نشسـت هفتم در
قطـر جریـان دارد و هنوز نتایج آن معلوم نیسـت،
مایـک پمپیـو وزیرخارجـهی امریـکا گفتـه کـه
تحقـق صلـح در افغانسـتان نزدیـک شـده اسـت.
قـرار گفتههـای سـخنگویان طالبـان ،بحـث در
بـارهی خـروج نیروهـای خارجـی از افغانسـتان به
مرحلـهی نهایـی رسـیده اسـت .بعضـی از منابـع
طالبـان حتـا گفتهانـد کـه قطعنامـهی توافـق
نیـز ترتیـب شـده ،یـک اختلاف عنـوان طالبـان
در پایـان آن بـوده کـه چـه بایـد باشـد .بـا آن که
نـزده سـال از سـقوط حاکمیـت طالبان گذشـته،
طالبـان نـام حاکمیـت گذشتهیشـان را عنـوان
رسـمی برایشـان میداننـد .یـک منبـع طالبـان
گفتـه در پایـان توافقنامـهی جـدول خـروج
نیروهـای خارجـی سـازمان ملل و چیـن بهعنوان
شـاهد امضـا میکنـد .اینها مسـایلی اسـت که از
چگونگـی دور هفتـم نشسـت امریکا بـا طالبان به
نشـر رسـیده است.
دولـت ترامـپ تلاش دارد کـه هرچـه زودتـر
بـا طالبـان بـه توافـق برسـد .آنگونـه کـه وزیـر
خارجـهی امریـکا اعلام کـرده ،بایـد تـا دو مـاه

دیگـر توافـق نهایـی صلح صـورت بگیـرد .از طرف
دیگـر در شـش دور مذاکـرات گذشـته نیـز محور
گفتوگوهـای امریـکا بـا طالبـان ،جـدول خـروج
نیروهـای امریکایـی و ناتو و تضمیـن عدم حمایت
طالبـان از القاعـده و تعهد دادن طالبـان به امریکا
بـود کـه برضـد این کشـور عمـل نکنند .بـا توجه
بـه ایـن مسـایل ،بـه نظـر میرسـد در بـارهی
ایـن دو موضـوع حرفهـای اساسـی گفتـه شـده؛
آنطـوری کـه گفتـه میشـود ممکـن اسـت در
نشسـت هفتـم ،امریکا بـا طالبان به توافق برسـد.
طالبـان میخواهنـد کـه نیروهای خارجـی هرچه
زودتـر افغانسـتان را تـرک کننـد .یـک مسـأله
در دورهـای گذشـته ،اختلاف نظـر بـر سـر ایـن
موضـوع بـود .ترامـپ نیـز میخواهـد هرچـه
زودتـر نیروهـای امریکایـی ،افغانسـتان را تـرک
کننـد و بار سـنگین جنـگ افغانسـتان را از دوش
دولـت امریـکا بـردارد .جـدا از ایـن که طالبـان با
اعلام پیشـرفت در مذاکـرات میخواهنـد اهداف
دیگـری را دنبال کننـد؛ اما خوشبینـی طالبان از
پیشـرفت مذاکـرات میتوانـد واقعی بـودن ادعای
طالبـان را نشـان بدهـد .بـه دلیـل ایـن کـه اگـر
طالبـان بـه نتایج مطلوب نرسـند ،ادعـا نمیکنند
کـه در مذاکـرات پیشـرفت داشـتهاند.

امریـکا دومـاه را برای توافق نهایـی صلح در نظر
گرفتـه و هـر روز بـه آن نزدیک میشـویم .فرصت
انـدک اسـت .احتمـال ایـن که امریـکا بـا طالبان
در بـارهی جدول خـروج نیروهایش از افغانسـتان،
بـه توافـق برسـد ،وجـود دارد .ایـن نشسـت بایـد
به نتایج مشـخص برسـد .اگـر نتیجه ندهـد ،روند
مذاکـرات امریـکا با طالبـان طوالنی میشـود.
بخـش دوم برنامـهی صلـح هنـوز فعـال نشـده
اسـت .نشسـتی کـه قـرار اسـت در روزهـای
آینـده برگـزار شـود .دولـت افغانسـتان در آن
اشـتراک نمیکنـد .حامدکـرزی و حنیـف اتمـر
کـه مخالفـان حکومـت را در نشسـتهای مسـکو
رهبـری میکردنـد ،نیـز اعلام کردهانـد در ایـن
نشسـت شـرکت نخواهند کـرد .شـرکتکنندگان
ایـن نشسـت معلوم نیسـت؛ امـا آنچه گفته شـده،
نشسـت مقدماتـی بـرای آغـاز گفتوگوهـای بین
االفغانـی اسـت .اگـر نشسـت هفتـم طالبـان بـا
امریـکا به نتیجه برسـد ،روند صلـح وارد مرحلهی
تـازه خواهد شـد؛ اگـر به توافـق نرسـند ،حد اقل
یـک مـاه دیگـر زمـان خواهـد بـرد کـه بـار دیگر
نماینـدگان امریـکا بـا طالبان باهم مقابل شـوند و
در بـارهی توافـق نهایـی گفتوگـو کننـد.

جنازهی زنم روی دستانم مانده بود

بخواننـد از سـوی دیگـر ،باعـث شـد که یک شـب
و یـک روز تمـام جسـد در روی حویلـیاش بماند.
نـور خـان ،اضافـه میکنـد کـه سـرانجام از تـرس
تعفن جسـد پس از یک شـب و روز در همکاری با
چهـار تـن از مردان روسـتاهای همجـوار ،بی هیچ
مراسـمی کـه در جنازه مرسـوم اسـت ،خانمش را
در کنـاری از روسـتا بـه خـاک میسـپارد و حـاال
در فکـر تـداوی کـودک یکسـالهاش مانـده که در
هنـگام جـان باختـن مادر زخم برداشـته اسـت.
اعظـم افضلـی ،معـاون شـورای والیتـی تخـار کـه
از همسـایگان نورخـان اسـت میگویـد ،صدهـا
باشـندهی ولسـوالی بهـارک به سرنوشـت دردناک
ایـن مـرد روبهرو انـد؛ با تفـاوت اینکـه نورخان در
جنـگ خانمـش را از دسـت داد و بیسـرپناهی و
نبـود امکانـات ،کـودکان و زنان بهارک را در شـهر
تالقـان تهدیـد میکنـد.
ولسـوالی بهـارک ،از نزدیکتریـن ولسـوالیها
بـه شـهر تالقـان اسـت .یـک هفتـه پـس از عیـد
رمضـان ،طالبـان به این ولسـوالی هجـوم آوردند و
حملات سـنگینی را باالی نیروهـای امنیتی به راه
انداختنـد کـه در پـی آن صدها خانواده آواره شـد.

آقـای افضلـی ،میگویـد کـه بیـش از شـش هـزار
خانـواده از ولسـوالی بهارک آواره شـدهاند و اکنون
در بخشهایـی از شـهر تالقـان بـدون سـرپناه و
امکانـات شـب را روز میکننـد.
بـه گفتـه او تا هنـوز از سـوی حکومت بـرای آنان
هیـچ نـوع کمکـی صـورت نگرفتـه اسـت و نبردها
همچنـان در این ولسـوالی ادامـه دارد.
نورخـان میگویـد کـه بیشـتر از یـک هفتـه در
منطقـهی قلبـرس شـهر تالقـان که اکنـون به ملح
زندگـی رقتبار بیجاشـدگان تبدیل شـده اسـت،
در حالـت بیسـرپناهی شـب و روز گذشـتاند و
نتوانسـت کـه بـه خـود سـرپناه فراهـم کند.
بـه گفتـهی او ،تراکـم بیـش از حـد مهاجـران بـه
شـهر تالقان ،سـبب شـده اسـت که کرایـهی خانه
از حـد معمولـش بـه مراتـب افزایـش پیـدا کنـد؛
قسـمی کـه کرایـهی یـک خانـه نظـر بـه روزهای
پیـش دوبرابـر بلنـد رفته اسـت.
جـواد هجـری ،سـخنگوی والـی تخـار میگویـد
کـه روند شناسـایی بیجاشـدگان از سـوی ادارات
دولتـی در همـکاری بـا نهادهـای امدادرسـان آغاز
شـده اسـت کـه بـه زودتریـن فرصـت آنـان زیـر

پوشـش کمکهـا قـرار خواهنـد گرفـت.
آقـای هجـری میافزایـد کـه عملیـات پاکسـازی
در ایـن ولسـوالی ادامـه دارد و در برخـی روسـتا
زمینـهی برگشـت مهاجـران نیـز فراهـم گردیـده
ا ست .
سـخنگوی والـی تخـار در ادامـه میگویـد کـه
در جریـان درگیریهـای  20روز اخیـر 67
جنگجـوی طالـب جـان باختـه و بیـش از  50تن
دیگـر زخمـی شـد ه اسـت.
او جـان باختـن چهـار غیـر نظامـی را همچنان در
ولسـوالی بهـارک تاییـد میکند
امـا باشـندگان ایـن ولسـوالی از پابرجـا بـودن
تهدیـدات بلنـد امنیتـی میگوینـد و ایـن کـه
طالبـان درمیـان خانههای مـردم جابهجا شـدهاند
و هنـوز نگرانـی جانباختـن غیـر نظامیـان بسـیار
بلند اسـت.
نورخـان ،تنهـا نمونـهای از زندگـی مشـقتبار یک
افغـان نیسـت کـه تـاوان جنـگ را میپـردازد،
جنگـی کـه سـالیان پیـش آغاز شـده و پایـان آن
روشـن نیسـت.
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قصه آدمهای زیر پلسوخته

ساقی دختران دانشجوی
شیشهای شدم
(قسمت دوم)
بـا گرفتـن آن پنچنصـد افغانی ،از دسـت دختران
حسن ابراهیمی خـودم را از آنهـا جـدا کـردم و بـه آن دختـران
گفتـم کـه در گوشـهای از این کوچـه آرام بگیرند
تـا مـن بـروم و جنـس پیـدا کنـم و برایشـان بیـاورم .هنـوز چنـد
قدمـی از دختـران دور نشـده بـودم کـه یکیشـان مـرا صـدا کـرد و
گفـت« :جـان حسـن نـروی و دیگـه پیدایـت نشـود .پیسـه را با خود
نبـری و گم شـوی».
مـن کـه تـا حـاال بـه ایـن فکـر نیفتـاده بـودم ،داشـتم پیشـنهاد آن
دختـر را در ذهـن خـود حالجـی میکـردم و بـا خـودم میگفتـم
راسـت میگویـد این دخترهـا مرا که نمیشناسـند و اگر بـروم جایی
پنهـان شـوم بـا ایـن مقـدار پـول حداقل تـا سـه روز دیگـر میتوانم
خیلـی راحت شیشـه بکشـم و خمـاری را نفهمم که اصال چی اسـت؟
در همیـن فکـر بودم کـه باز صدای آن دختر حواسـم را به خودشـان
متوجـه سـاخت و گفـت« :او بچـه حسـن به قـوارهات نمیخـورد که
کـدام بچـهی نامـرد باشـی .بـرای ما پیسـه هیـچ مهم نیسـت .مقصد
خـوش نداریـم خمـار بمانیـم و آن هـم ایـن روزهـا کـه امتحانـات
سمسـتر نزدیـک اسـت و بایـد تـا ناوقـت شـب درس بخوانیم».
آن یکـی دختـر ادامـه داد« :فقـط امـروز کـه نیسـت مـا هـر صبـح
همیـن پـول را برایـت میدهیـم که هـم برای خـودت و هم بـرای ما
جنـس بگیـری .ایـن قسـمی هـم بـه نفع تـو اسـت و هم مـا جنجال
کمتـری داریـم».
سـرم را تکانـی دادم و گفتـم« :دخترهـا خیالتـان راحـت ،چـرا کـم
نخـورم و هـر روز بخـورم تـا ایـن که یـک روز بخـورم و دیگه ُگشـنه
بمانـم ».ایـن حـرف را زدم و راه افتادم به سـمت پل سـوخته و گفتم
فقـط ده دقیقـهای بـر خواهـم گشـت .چنـد دقیقـهای گذشـته بـود
و انـگار تمـام آدمهـای زیـر پـل سـوخته قـرار بـود از آن سـوراخ بـه
بیـرون َسـرک بکشـند بـه غیـر از ایـن مامـا قندهـاری که حـاال تمام
خوشـبختیهای روزهـای آینـدهام بـه او و بیـرون آمدنـش از زیـر پل
سـوخته گـره خـورده بـود و پیدا کـردن مامـا قندهـاری در آن لحظه
تمـام چیـزی بـود کـه مـن در زندگـیام میتوانسـتم آرزو کنـم تا به
دسـت بیاورمش.
از رفتـن بـه زیـر پـل هـم کـه میترسـیدم و اصلا هـم نمیدانسـتم
اگـر بـروم زیـر پل سـوخته قراره چـه اتفاقاتـی برایم بیفتـد و بیشتر
از همـه از ایـن میترسـیدم کـه بـروم آن زیـر و نتوانـم مـواد تهیـه
کنـم و همیـن مقـدار پولـی که ایـن دختران برایـم دادهاند تا شیشـه
برایشـان بگیـرم را معتـاد زورگویـی از دسـتم بگیـرد و در نهایـت
خجالـتزدهی آن دختران شـوم .در بـارهی معتـادان زورگو چیزهایی
را شـنیده بـودم و ایـن کـه معتـادان تـازهوارد پـل سـوخته طعمـهی
خوبـی بـرای ایـن معتـادان زورگو اسـتند کـه بیشتر بـا چاقو ،جنس
مصرفـی خـود را از معتـادان دیگـر بـه دسـت میآورند.
بـا گذشـتن هـر دقیقـه و ناامیدشـدن مـن از این کـه مامـا قندهاری
را دوبـاره ببینـم ،عـزم را داشـتم جـزم میکـردم کـه به زیـر این پل
بـروم و طلسـم تـرس خـود را از وارد شـدن بـه آن شـکاف لعنتـی
بشـکنم و بـروم هـر طـور شـده شیشـه بـرای آن دختـران به دسـت
بیـاورم و ایـن ماموریـت ناخواسـته را بـه پایـان برسـانم .بـا نزدیـک
شـدن بـه آن شـکاف از چنـد نفر کـه در حال بیـرون آمـدن و داخل
شـدن بـه آن شـکاف بودنـد ،آدرس مامـا قندهـاری را پرسـیدم و
نفـر هفتـم یـا هشـتم بـود کـه گفـت« :مامـا را چـهکار داری؟ جنس
میخواهـی؟ چـی میخواهـی؟ چقـدر میخواهـی؟» ایـن را گفـت و
مـن هـم دیگر کـه پیـدا کـردن ماما قندهـاری برایـم وقتگیر شـده
بـود دنبالـش راه افتادم و گفتـم« :یک گرم شیشـه میخواهم ،داری؟
چنـد میشـود؟ پایـپ هـم داری؟»
مـرد از جیـب بغـل واسـکت کهنـه و منـدرس و چرکیـن خـود یـک
پاکـت کوچـک پالسـتیکی که قبال بسـتهبندی شـده بـود را در آورد
و مـن هـم سـریع بـا نگاهـی کـه بـه اطـراف انداختـم آن پاکـت را
گرفتـم و در جیـب خـود گذاشـتم .آن اسـکناس پنچصـد افغانـی را
دادم و بقیـه پـول را گرفتـم .سـیصد افغانی یک گرم شیشـه میشـد.
یـک پایـپ هـم گرفتم و خیلـی زود از آن مـرد جدا شـدم و به طرف
کوچـه جکشـن بـرق حرکـت کـردم .دخترها هنـوز آنجا بودنـد و از
قیافهیشـان معلـوم بـود کـه از تاخیـر مـن هم نگـران شـده بودند و
هـم عصبی.
ایـن روال در روزهـای آینـده هـم ادامـه پیـدا کـرد .بعدتـر از خـود
دختـران چیزهـای زیـادی در مورد زندگیشـان شـنیدم .دانشـجوی
سـال دوم دانشـگاه کابـل در رشـتهی اقتصـاد بودنـد .از والیت هرات
آمـده بودنـد و اینجـا هـم یـک خانـهی مشـترک داشـتند و خـرج
تحصیلشـان را هـم خانوادهیشـان تامیـن میکـرد و در آشـنایی بـا
یـک پسـر از همـان دانشکدهیشـان بـا ایـن مـواد مخدر آشـنا شـده
بودنـد و یـک سـالی میشـد کـه هـر روز شیشـه مصـرف میکردنـد
و اعتیـاد داشـتند.
پایان
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اقلیتهای در حال نابودی

روایت مهاجران افغانستان

سیکهای غزنی در تالش بازسازی تمدن هزارسالهیشان

دردسرهای یک مهاجر

صفر اسکندری

(قسمت دوم)
مهمـان خانـهی باجناقـم بودیـم ،خواهـر خانمـم از اتفاقـی کـه در
دبسـتان پسـرش افتـاده بـود ،برایمـان گفـت .مثـل سـیر و سـرکه
داشـتم میجوشـیدم ،آنقـدر عصبانـی بـودم که نـه چای خـوردم و نه
شـام .دلـم میخواسـت بـه زمیـن و زمـان فحش بدهـم .تصـور این که
آن کـودکان چـه گناهـی داشـتند و تصویـر وحشـتناکی کـه دل هـر
انسـانی را زخـم و اندوهگیـن میکـرد ،به مـن اجازه نمـیداد که کاری
نکنـم .هیـچ گپ نمـیزدم؛ امـا برافروختگیام مشـخص بود .پیشـانیام
کـه تـرش کـرده بـود و نگاههـای خیـره در ناکجایـی که نمیتوانسـت
ببینـد و بگـذرد .خانمـم و من هر دو بـه فکر راه چـارهای بودیم که چه
میشـود کـرد و بهتریـن کار چیسـت؟ هـر چنـد سـخنی بین مـا رد و
بـدل نمیشـد؛ امـا هـر دو از حال هم خبر داشـتیم .با گوشـهی چشـم
بـه او اشـارهای کـردم و از خانـه بیرون آمـدم؛ در خیابان قـدم میزدم،
چند نخ سـیگار پشـت سـر هـم کشـیدم؛ قبـل از همه چیز بـه آرامش
و تمرکـز نیـاز داشـتم .بیدلیل چند سـنگ را شـوت کـردم و چند لگد
هـم بـه درختـی کـه نمیدانم وسـط کوچه چـرا افتـاده ،زدم.
بـه عقلـم رسـید کـه اولیـن و بهتریـن کار رسـانهای شـدن ایـن اتفاق
اسـت .بـه دوسـت افغانسـتانیام کـه خبرنگار بـود ،زنگ زدم و بـا او در
جریـان گذاشـتم .فکـر میکـردم او هـم مثـل مـن و خانمم سـوایی بر
ناراحـت شـدن قصـد انجـام دادن کاری را بکنـد؛ امـا شـانه خالی کرد؛
شـاید بـه دلیـل این کـه میترسـید موقعیت شـغلیاش به خطـر بیفتد
و یـا هـر کوفـت و زهـر مـار دیگـر .بعـد از سـاعتی فکـر کـردن و بـه
هـر جـای و کسـی کـه عقلم میرسـید تمـاس گرفتـن -بـرای حداقل
آرامـش وجـدان خـودم -باالخـره بـا یـک انجمـن حمایت از کـودکان
ارتبـاط برقـرار کـردم .خانمـی که خـودش مسـؤول آن انجمن بـود ،با
دقـت تمـام گپهایم را شـنید .آدرس و شـمارهی تماسهـای الزم را از
مـن گرفـت .وقتـی قول پیگیری شـدید و فـوری داد ،تـازه خیالم کمی
راحـت شـد .او هـم اعتقـاد داشـت کـه اولین گام رسـانهای کـردن این
قضیه اسـت.
خوشـحال بـودم کـه اولین قطعـهی این دومینـو را به حرکـت انداخته
بـودم .فردایـش همان خانوم به همـراه خبرنگاری به دبسـتان موردنظر
رفتـه بـود تـا هـم بـه گفتههـای مـن تنهـا اتـکا نکـرده باشـد و هـم
مـدرک معتبـر جور کند؛ بـه بهانهی برنامـهی حمایتی از کـودکان این
کار را کـرده بـود تـا بـه آنهـا اجـازهی ورود به دبسـتان را بدهنـد؛ اما
چیـز خاصـی دستگیرشـان نشـده بـود و نتوانسـته بودنـد بـه بچههـا
دسترسـی پیـدا کننـد؛ چـون حتـا مـن هـم نـام و نشـان درسـتی از
آنهـا نمیدانسـتم .بعـد از آن سـراغ خواهـر خانمـم رفتـه بودنـد و
گـزارش مفصلـی از صحبـت بـا او تهیـه کـرده بودنـد .بعـد از ظهـرش
خبـر رسـانهای شـده بـود« :ناظم یک دبسـتان کـودکان افغانسـتانی را
وادار بـه خـوردن مدفـوع کرده اسـت».
جریـان از ایـن قـرار بود که معلـم کالس آن زنگ حضور نداشـته ،ناظم
سـر کالس میآیـد و از مبصـر میخواهـد کـه نگـذارد بچههـا شـلوغی
کننـد و هـر کـس شـلوغی کـرد ،نامـش را بنویسـد .سـر و صدایـی که
از کالس بـدون معلـم میآیـد دوبـاره ناظـم را بـه کالس میکشـاند،
بـه بهانـهی شـلوغ کـردن فقـط چنـد کـودک افغانسـتانی را از کالس
بیـرون میکشـد و همـراه مبصـر بـه حیـاط مدرسـه میبرد ،بـه مبصر
میگوید که اینها باید دسـت در سـوراخ سـنگ دستشـویی کنند و از
آن بخورنـد ،خـودش مـیرود ،مبصر را هـم مجاب میکند تا حواسـش
باشـد کـه ایـن کار را بکننـد ،یکـی از کـودکان بـه خاطـر ترسـی کـه
داشـته ایـن کار را میکنـد ،حالـش بـه هـم میخـورد و اسـتفراغ کند.
دوسـت وکیل ایرانیام که همیشـه از اومشـاوره و راهنمایی میگرفتم
و از اول هـم در جریـان ایـن اتفـاق بـود ،بـا مـن تماس گرفـت و گفت
خـودش و یکـی از دوسـتانش حاضر اسـت وکالـت این پرونـده را بدون
هیـچ حقالزحمـهای قبول کنـد فقط این کـه والدین آن کـودکان باید
وکالـت بدهنـد تـا بتوانیم شـکایت کنیـم و گرنه هیچ کـس هیچ کاری
نمیتوانـد برایشـان بکنـد .پـس از رسـانهای شـدن ایـن خبـر ،فضای
مجـازی پـر شـد از صحبت در مورد آن ،هشـتگی نیـز -بیشتر از طرف
جامعـهی فرهنگـی و نخبهی ایـران -بـه راه افتاد که #ما-شـرمندهایم.
برایش کاریکاتور کشـیدند و...
مـن کار خـودم را کـرده بـودم و بیشتـر از ایـن هـم کار دیگـری از
دسـتم بـر نمیآمـد؛ جـز ایـن کـه دورادور خبرهـای مربـوط بـه آن را
پیگیـری کنـم .از خواهـر خانمـم خواسـتم کـه خانـهی دانشآمـوزان
بـرود و جریـان وکیـل را بـه آنهـا بگویـد.
ناظـم مدرسـه کـه مسـبب ایـن قضیـه بـود همان شـب بـه در خانهی
دانشآمـوزان رفتـه بـود و پـدر و مـادر آنهـا را تهدیـد کـرده بـود که
اگـر شـکایتی کننـد و یا جایـی در موردش گـپ بزنند هم بچهیشـان
را از مدرسـه بیـرون میانـدازد و هـم بـا باطـل کـردن کارت آمایـش
ت عمـل او خیلـی سـریعتر از من
آنهـا را رد مـرز خواهـد کـرد .سـرع 
و آن انجمـن حمایـت از کـودکان و نیـز ایـن دووکیل بود .فـردای روز
خواهـر خانمـم تمـاس گرفـت و گفـت بـه خانـهی دانشآمـوزان رفته؛
امـا ناظـم چنـان آنهـا را ترسـانده کـه بـه هیـچ وجـه حاضر نیسـتند
دنبـال شـکایت و وکالـت برونـد .آه سـردی کشـیدم و افسـوس خوردم
کـه چـرا اجـازه میدهیـم چنیـن برخوردهایـی با ما شـود و بعـد از آن
بـه دلیـل آگاهـی نداشـتن و فقـط یـک سـری ترسـاندنهای بیپایـه
خودمـان را میبازیـم .تنهـا دلخوشـیام همـان شـد کـه بـا رسـانهای
شـدن ایـن قضیـه ،حداقـل جامعـهی میزبـان را در جریـان اتفاقـات
نسـبت بـه مهاجرین قـرار دادم.

علی شیر شهیر

ســاعت نزدیــک شــش صبــح اســت؛ نــور طالیــی
خورشــید بــهتازگــی قلعههــای بلنــد باالحصــار
غزنــی را نشــانه گرفتــه اســت .در حالــی کــه
نســیم دلنشــین نخســتین صبحهــای تابســتان
بــر فضــای آرام شــهر ،خودنمایــی میکنــد،
ســرودی از منطقــهی بهلــول بلنــد اســت کــه
بــرای برخــی از شــهروندان ،ناآشناســت؛ ســرودی
تــوام بــا ذکــر.
زنــان ده خانــواده در چنیــن
مــردان و
ِ
صبحگاهــی در دامنــهی باالحصــار غزنــی در
منطقـهی بهلــول ،گــرد آمدهانــد و بــرای امنیــت
افغانســتان بــه آییــن خودشــان ذکــر میگوینــد
و دعــا میکننــد؛ اینهــا آخریــن بازمانــدگان
اقلیتهــای ســیک و هنــدو در والیــت غزنیانــد
کــه یکشــنبهها ،برنامــهی دعــا بــرای بقــا
دارنــد .آمــدن امنیــت در افغانســتان نخســتین
خواستشــان اســت.
ایــن ده خانــواده ،بازمانــدهی  120خانــوادهی
ســیک و هنــدو در غزنــی اســت کــه بــا افزایــش
ناامنیهــای اخیــر در افغانســتان ،امیدشــان
را از دســت نــداده و بــه آینــدهی بهتــر چشــم
دوختهانــد.
ناامنــی و چالشهایــی از ایــن دســت ،ســبب
شــده اســت کــه اقلیتهــای قومــی و مذهبــی
افغانســتان ،بــه شــکل بیپیشــینهای ایــن
کشــور را تــرک کننــد.
دقیــق یــک ســال پیــش در نتیج ـهی حمل ـهی
انتحــاری بــاالی گروهــی از هندوهــا و
ســیکهای افغانســتان در شــهر جــال آبــاد،
دســت کــم  ۲۰تــن کشــته شــدند .اوتــار ســینگ
خالصــه ،یــک سیاستمدارشــان و نامــزد احتمالــی
انتخابــات پارلمانــی نیــز در ایــن حملــه جانــش
را از دســت داد.
تحقیــق تــازهای کــه توســط مؤسســهی
تحقیقاتــی و مطالعاتــی پرســش ،در ســال
جــاری خورشــیدی ،در مــورد اقلیتهــای
قومــی و مذهبــی افغانســتان انجــام شــده ،نشــان
میدهــد کــه  99درصــد از ســیکها و هندوهــا،
کشورشــان (افغانســتان) را تــرک کردهانــد.
در ایــن تحقیــق کــه بــا بیــش از  ۲۲۰تــن از
شــهروندان هنــدو و ســیک گفتوگــو شــده
اســت ،بیشتــر گفتوگوکننــدگان ( 61درصــد)
بــه ایــن مؤسســه گفتهانــد ،هــرگاه فرصتــی
مســاعد شــود ،افغانســتان را تــرک میکننــد.
نزدیــک بــه  ۶۸درصــد از ایــن شــهروندان

سیکهای مقیم کابل ،وقتی از کشته شدن اقارب شان در حملهی انتحاری جاللآباد باخبر شدند .عکس :نیویارک تایمز

در ایـن میـان ،تنهـا حـدود  ۴۰درصـد از شـهروندان هنـدو
و سـیک گفتهانـد در صورتـی کـه شـرایط افغانسـتان بهبـود
یابـد ،فرصتهـای کاری برایشـان مسـاعد شـود و تبعیـض
علیهشـان صـورت نگیـرد ،افغانسـتان را تـرک نخواهنـد کـرد.
بازمانـدگان سـیکها و هندوهـای غزنـی شـاید در جمـع 40
درصـدی اسـتند کـه هنـوز امیدشـان را بـرای بهبود شـرایط
افغانسـتان و کاهـش نـگاه تبیعیضآمیـز ،از دسـت ندادهانـد.

حمــات انتحــاری ۳۱ ،درصــد بیــکاری و ۱۹.۶
درصــد هــم بیســوادی و دسترســی نداشــتن
بــه آمــوزش و پــرورش را دلیــل اصلــی تــرک
افغانســتان دانســتهاند.
در ایــن میــان ،تنهــا حــدود  ۴۰درصــد از
شــهروندان هنــدو و ســیک گفتهانــد در
صورتــی کــه شــرایط افغانســتان بهبــود یابــد،
فرصتهــای کاری برایشــان مســاعد شــود و
تبعیــض علیهشــان صــورت نگیــرد ،افغانســتان
را تــرک نخواهنــد کــرد.
بازمانــدگان ســیکها و هندوهــای غزنــی
شــاید در جمــع  40درصــدی اســتند کــه هنــوز
امیدشــان را بــرای بهبــود شــرایط افغانســتان و
کاهــش نــگاه تبیعیضآمیــز ،از دســت ندادهانــد.
آنــان نهتنهــا برنام ـهای بــرای تــرک افغانســتان
ندارنــد ،بــل میخواهنــد نماینــدهای در
شــورای والیتــی داشــته باشــند و مکانهــای
مذهبیشــان در ایــن والیــت کــه نزدیــک بــه

1هــزار ســال قدمــت تاریخــی دارد ،بازســازی
شــود.
بــه خاطــر دفــاع از حقــوق اقلیتهــا
میخواهــم وکیــل شــوم
دلیــپ ســینگ بشردوســت ،یکــی از بازمانــدگان
ســیکها در غزنــی ،میگویــد کــه چهــار
ســال اســت بــه خاطــر بازســازی ســه درمســال
(معبد)شــان تــاش میکننــد؛ امــا تــا هنــوز
موفــق نشــدهاند کــه وزارت اطالعــات و فرهنــگ
افغانســتان را قانــع بــه بازســازی ایــن مکانهــای
تاریخی-مذهبیشــان کننــد .او همچنــان تاکیــد
دارد کــه زمیــن ایــن اقلیتهــای قومــی در
منطقــهی لــب دریــای غزنــی توســط دولــت
غضــب شــده اســت و بــه بهانــهی ســاختن
پــارک 50 ،تــا  60بــاب دکان بــاالی زمیــن آنــان
ســاخته شــده اســت کــه پــول آن بــه جیــب
کارمنــدان شــهرداری مــیرود.
آقــای بشردوســت ،میگویــد کــه بــه خاطــر

دلیپ سینگ بشردوست ،بازمانده سیکها در غزنی که می خواهد نماینده مردم باشد .عکس :روزنامه صبح کابل

رســیدن بــه حقــوق قومــش و مــردم دیگــر غزنی
میخواهــد وکیــل باشــد تــا صــدای مردمــش را
از آدرســی بلنــد کنــد کــه شــنیده شــود و جــدی
گرفتــه شــود.
دلیــپ ســینگ ،در ولســوالی قرهبــاغ والیــت
غزنــی زاده شــده اســت و تــا صنــف هفتــم
مکتــب درس خوانــده اســت .او میگویــد کــه
بــا رمضــان بشردوســت ،نماینــدهی فعلــی مــردم
غزنــی در پارلمــان ،در یــک مکتــب درس خوانــده
اســت .وقتــی کــه ســینگ صنــف اول مکتــب
بــود ،آقــای رمضــان بشردوســت صنــف چهــارم
بــوده اســت؛ امــا چــون زمینــهی درس بــرای
ســیکها مســاعد نبــود ،آنــان از نــگاه درس و
تعلیــم عقــب ماندهانــد.
دلیــپ ســینگ ،از انجنیــر محمدخــان،
معــاون دوم ریاســت اجرایــی حــرف میزنــد
و میگویــد ،زمانــی کــه او صنــف دوم بــود،
انجنیــر محمدخــان صنــف ششــم بــود؛ امــا
چیــزی کــه او را میرنجانــد ،ایــن اســت کــه
زمینــهی درس و پیشــرفت بــرای او و قومــش
بســیار انــدک بــوده اســت و نتوانســته مثــل
رمضــان بشردوســت و انجنیــر محمدخــان درس
بخوانــد و «بــه جایــی» برســد.
خانــوادهی آقــای ســینگ ،تــا سیســالگی
همــراه بــا  15خان ـهی دیگــر هنــد و ســیک در
قرهبــاغ غزنــی بودنــد؛ آنجــا کــه بــه تازگــی در
محکمــهی ولســوالی بــرای پروندههــا ،عکــس
کار داشــتند ،دلیــپ ســینگ مــدت هفــت ســال
بــرای محکمــهی ولســوالی قرهبــاغ عکاســی
کــرد .او در ســن چهلســالگی همــراه بــا

سال اول

فامیلــش بــه مرکــز غزنــی مســکن گزیــد.
آقــای بشردوســت ،از دوران عســکری خــود
یــاد میکنــد کــه در ســالهای  62تــا 65
در قرغــهی کابــل در لــوای  99راکــت ســپری
کــرده اســت« :بــا همیــن لنگوتـهی خــود لبــاس
عســکری را بــر تــن میکردیــم و افتخارانــه
بــرای وطــن عســکری میکردیــم .آنوقــت
مــردم خیلــی احتــرام مــا را داشــت و کســی
بــه مســلمان نبــودن و لنگوتــهی مــا کاری
نداشــتند».
او در حــال حاضــر نزدیــک بــه  30ســال اســت
کــه در مرکــز غزنــی مغــازهی دارو فروشــی
دارد و بیشتــر داروهــای گیاهــی میفروشــد.
بشردوســت  11فرزنــد بــه شــمول  8دختــر و
ســه پســر دارد .او حــاال تصمیــم دارد کــه در
انتخابــات شــورای والیتــی ایــن والیــت نامــزد
شــود و از حــق اقلیتهــای قومــی و اقــوام دیگــر
دفــاع کنــد.
بشردوســت میگویــد« :مــن در انتخابــات قبلــی
نزدیــک بــه  1هــزار رأی آورده بــودم .برگههایــی
کــه از مراکــز رایدهــی ناظــران مــا آورده بــود،

مذهبــی مــا ،دیگــر اقــوام شــرکت میکننــد».
آقــای ســینگ میگویــد کــه در برخــی از
والیتهــای دیگــر از جملــه قندهــار و هلمنــد
آنــان نمیتواننــد مراســم «مردهســوزی» را
برگــزار کننــد؛ امــا در غزنــی هیــچ کســی تــا
کنــون مزاحــم ایــن مراســم مذهبــی آنــان
نشــده اســت .بــه گفتـهی او ،بیشتــر قــوم آنــان
کــه در والیتهــای دیگــر زندگــی میکننــد،
مجبورنــد مردههایشــان را بــرای مراســم
«مردهســوزی» بــه غزنــی یــا کابــل بیاورنــد.
ســیکهای والیــت غزنــی همهســاله در مــاه
رمضــان بــه مســلمانان افطــاری میدهنــد و
هــدف ایــن کار را تقویــت حــس همدلــی بیــن
مســلمانان و ســیکهای ایــن والیــت عنــوان
میکننــد .ســورپال ســینگ ،بــه روزنامــهی
صبــح کابــل میگویــد« :مــا در همیــن خــاک
کنــار هــم بــزرگ شــدهایم ،بــا یکدیگــر خــو
گرفتهایــم و هیــچ چیــز نمیتوانــد از حــس
بــرادری و هموطنبــودن مــا بکاهــد؛ حتــا
دیــن ».عــارف نــوری ،ســخنگوی والــی غزنــی،
میگویــد کــه مقامهــای حکومتــی محلــی
در بســیاری از برنامههــای بــزرگ هندوهــا
و ســیکها در ســطح والــی و معــاون والــی

تاریخــی در ریاســت اطالعــات و فرهنــگ ایــن
والیــت ثبــت اســت.
ســخنگوی والــی غزنــی میگویــد کــه چهــار
مــکان مقــدس و تاریخــی ســیکها در غزنــی
در ریاســت اطالعــات و فرهنــگ ایــن والیــت
ثبــت شــده اســت .او تاکیــد دارد« :قــرار اســت
بــهزودی معبدهــای آنــان کــه در شــهر کهنــه
در منطق ـهی باالحصــار ،شــامیر ،ســاحهی پــان
ســوم و بهلــول اســت ،بازســازی شــود».
نماینــدهی اقلیتهــای ســیک و هندوهــا در
غزنــی در مــورد ســابقهی زندگیشــان در غزنــی
میگویــد« :مــا از وقتــی در افغانســتان اســتیم
کــه جهــان بودامذهــب بــود .پــساز آن کســی
در دیــن عیســا و کســی در دیــن موســا رفتنــد؛
امــا مــا همــراه بــا هندوهــا ،بودامذهــب ماندیــم».
بازمانــدگان ســیکها و هندوهــای غزنــی در
حــال حاضــر در صــدد احیــای فرهنــگ و تاریــخ
خــود در ایــن والیتانــد .آنــان در یــک مکتــوب
رســمی و دیداراهــی کــه بــا مقامهــای وزارت
اطالعــات و فرهنــگ افغانســتان داشــتهاند ،از
آنــان خواســتار بازســازی ســه معبــد تاریخــی
خــود شــدهاند.
صابــر مهمنــد ،ســخنگوی وزارت اطالعــات و

یــک و دو ســال گذشــته ایــن رقــم بــه  10خانــه
کاهــش یافتــه اســت و بیشتــر آنــان افغانســتان
را تــرک کردهانــد .رجیــل ســینگ 35 ،ســاله
در مــورد دلیلــی کــه اقاربشــان افغانســتان را
تــرک کردنــد ،میگویــد کــه در کنــار ناامنــی،
عــدم رعایــت حقــوق شــهروندی آنــان از ســوی
حکومــت ،ســبب شــده اســت کــه بیشتــر آنــان
دســت بــه تــرک وطنشــان بزننــد.
او میگویــد« :اگــر نظــام ،دموکراســی اســت
کــه نبایــد حقــوق اقلیتهــا پایمــال شــود .و
نــه دیــن اســام کــه قانــون اساســی افغانســتان
بــر اســاس آن ســاخته شــده ،چنیــن اجــازهای
میدهــد؛ امــا شــما میبینیــد کــه کــودکان
مــا ،مکتــب خوانــده نمیتواننــد و همــه
بیســواداند».
خوشــحال ســینگ 18 ،ســاله ،دلیــل مکتــب
نرفتــش را آزار و اذیــت شــدن از ســوی کــودکان
دیگــر عنــوان میکنــد.
او میگویــد« :بچــای دیگــه مویــم را کــش
میکردنــد و میگفتنــد کــه چــرا مویــم را
بســته میکنــم .آنــان اصــرار دارنــد کــه بایــد
مســلمان شــوم و میگوینــد کــه اگــر مســلمان
نمیشــوم پــس چــرا در افغانســتان اســتم».

سیکها و هندوهای غزنی ،یکشنبهها در درمسال عمومی شان در منطقه بهلول گرد میآیند و مراسم دعاخوانی برپا می کنند.

بــه همیــن میــزان بــود؛ امــا تقلبــی کــه صــورت
گرفــت ،کمیســیون رأی مــرا  400رأی ،اعــام
کــرد ».دلیــب ســینگ ،میگویــد کــه او از
هــر ولســوالی ایــن والیــت رای داشــته اســت.
بیشتریــن رای او ،از ولســوالیهای قرهبــاغ،
جاغــوری ،گیــانُ ،مقــر و امثــال آن بــوده اســت.
بشردوســت ،امــا میگویــد کــه او تنهــا از قــوم
خــود نمایندگــی نخواهــد کــرد« :مــا مثــل کــه
بــرای قــوم خــود یــک خدمــت میکنیــم بــرای
برادرهــای مســلمان خــود نیــز کمــک میکنیــم.
هم ـهی آنــان توت ـهی دل مــا اســتند .آنــان کــه
همــراه مــا نباشــد چیــزی از دســت مــا ســاخته
نیســت».
همدیگرپذیری در غزنی
دلیــپ ســینگ بشردوســت ،کــه اکنــون از
آدرس بــزرگ قومــی ســیکها در غزنــی حــرف
میزنــد ،شــهروندان غزنــی او را بــ ه عنــوان
نماینــدهی ســیکها و هندوهــا در ایــن والیــت
میشناســند .بشردوســت میگویــد کــه در ایــن
والیــت برخــاف ســایر والیتهــای افغانســتان،
چهــار قومــی کــه زندگــی میکننــد ،بــه عقیــده
و باورهــای یکدیگــر احتــرام دارنــد و هــر قــوم در
فضــای بــاز میتوانــد مراســم مذهبــی خــود را
برگــزار کنــد .او میگویــد« :چهــار قومــی کــه
در غزنــی اســتند از جملــه پشــتون ،تاجیــک،
هــزاره و ســیکها ،در یــک فضــای بــرادری
زندگــی میکننــد .هیچوقتــی نشــده مــا بــه
خاطــر مذهــب و دیــن ،جنجالــی داشــته باشــیم.
بهطــور مثــال در روز عاشــورا شــیعیان مراســم
مذهبــی خــود را دارنــد و بــه احترام آنــان همهی
شــهروندان ،دکانهــای خــود را قفــل میکننــد و
بــا آنــان ســهم میگیرنــد و حتــا نــذری توزیــع
میکننــد؛ همینطــوری در برخــی از برنامههــای

نماینـدهی اقلیتهـای سـیک و هندوهـا در غزنـی در مـورد
سـابقهی زندگیشـان در غزنـی میگویـد« :مـا از وقتـی در
افغانسـتان اسـتیم کـه جهـان بودامذهـب بـود .پـساز آن
کسـی در دیـن عیسـا و کسـی در دیـن موسـا رفتنـد؛ امـا مـا
همـراه بـا هندوهـا ،بودامذهـب ماندیـم».
بازمانـدگان سـیکها و هندوهـای غزنـی در حـال حاضـر در
صـدد احیـای فرهنـگ و تاریـخ خـود در ایـن الیتانـد .آنـان
در یـک مکتـوب رسـمی و دیداراهـی کـه با مقامهـای وزارت
اطالعـات و فرهنـگ افغانسـتان داشـتهاند ،از آنان خواسـتار
بازسـازی سـه معبـد تاریخـی خـود شـدهاند.
شــرکت میکننــد.
آقــای نــوری میگویــد« :در مقابــل ،هموطنــان
ســیک و هنــدوی مــا بــر عــاوهی برنامههــای
رســمی ،در برنامههــای فرهنگــی نیــز دعــوت
میشــوند و رســمها و آیینهــای ویــژهی خــود
ماننــد چوبجنگــی و امثــال آن را بــه نمایــش
میگذارنــد».
احیای فرهنگ
دلیــپ ســینگ میگویــد کــه اقلیتهــای
ســیک و هنــدو در والیــت غزنــی ،بیشتــر از
 16قــرن زندگــی دارنــد .بــه گفتــهی او آنــان
معبدهایــی در ایــن شــهر دارنــد کــه قدمتشــان
بــه بیشتــر از یــک هــزار ســال میرســد.
معبــد «درگاه پیــره تنــات» یکــی از
درمســالهای بــزرگ اقلیتهــای ســیک و هنــدو
در ایــن والیــت اســت کــه در ورودی شــهر غزنــی
موقعیــت دارد .بــه گفتــهی مقامهــای محلــی
والیــت غزنــی ایــن معبــد بهعنــوان یــک اثــر

فرهنــگ افغانســتان ،بــه روزنام ـهی صبــح کابــل
میگویــد کــه پیشــنهاد ایــن اقلیتهــای
مذهبــی بــا وزارت شهرســازی و اراضــی
افغانســتان شــریک شــده و آنــان منتظــر حکــم
ریاســت جمهوریانــد .او میگویــد« :زمانیکــه
حکــم بازســازی ایــن درمســالهای تاریخــی
هموطــن ســیک و هنــدوی مــا از ســوی ریاســت
جمهــوری نهایــی شــود ،کار آن آغــاز خواهــد
شــد».
کودکان محروم از آموزش
تعــداد ســیکها و هندوهــا در والیــت غزنــی
پیــش از دورهی مجاهدیــن ،بــه  350خانــه
میرســید .بعــد از جنگهــای داخلــی و دورهی
طالبــان تعــداد ایــن اقلیتهــای مذهبــی کــم
کــم بــه کابــل و والیتهــای دیگــر رفتنــد.
بــه گفت ـهی نماینــدهی ســیکها در غزنــی ،تــا
چنــد ســال پیــش ،تعــداد ســیکها و هندوهــا
در غزنــی بــه  120خانــه میرســید؛ امــا در

دلیــل دیگــری کــه خوشــحال ســینگ را وادار
بــه تــرک مکتــب دولتــی کــرد ،مضامیــن دینــی
بــود .بــه گفت ـهی خــودش ،او مجبــور بــود کــه
قرآنکریــم و ســایر مضمونهــای اســامی را
فراگیــرد و طبــق آن عمــل کنــد ،چیــزی کــه
حتــا در ســطح بزرگتــر نیــز بــر اقلیتهــا
تحمیــل میشــود؛ وقتــی نرنــدر ســینگ خالصــه،
بهعنــوان نماینــدهی ســیکهای ایــن کشــور
انتخــاب شــد ،در روز ادای ســوگند وفــاداری در
تــاالر عمومــی مجلــس نماینــدگان ایــن کشــور،
چــارهای نداشــت جــز ایــن کــه دســتش را روی
قــرآن ،کتــاب مقــدس مســلمانان بگــذارد و بــه
کتابــی کــه ایمــان نــدارد ســوگند وفــاداری
یــاد کنــد .حکومــت محلــی غزنــی پنــج ســال
پیــش ،مکتــب ویــژه بــرای اقلیتهــای ســیک و
هنــدو در ایــن والیــت ســاخت .چنــد ســالی در
ایــن مکتــب حــدود  100دانشآمــوز تــا صنــف
ششــم درس میخواندنــد؛ امــا در ســاختمان
ایــن مکتــب دوبــار راکــت اصابــت کــرد کــه
دیگــر دانشآمــوزان جــرأت نتوانســتند بــه
صنفهایشــان حاضــر شــوند.
دلیــپ ســینگ میگویــد« :مــا از حکومــت بــه
خاطــر ســاختن ایــن مکتــب تشــکری میکنیــم.
حــاال هــم ایــن مکتــب بــه نــام مکتــب خالصــه
وجــود دارد؛ امــا بعــد از اصابــب چندبــار راکــت،
بچههــا خُ ــرد بودنــد و دیگــر ترســیدند و
نتوانســتند بــه مکتبشــان ادامــه دهنــد».
آقــای ســینگ میگویــد کــه او تــاش کــرد ،بــه
کمــک ریاســت معــارف غزنــی ،احاطــهی ایــن
مکتــب را بســازد کــه دانشآمــوزان از گزنــد
هاوانهــا ،در امــان باشــند .حــاال کــه احاط ـهی
مکتــب تکمیــل شــده؛ امــا دیگــر دانشآمــوزی
بــرای تشــکیل صنفهــا وجــود نــدارد.
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پنجرهای به حاشیههای دو مجلس

مجلس جوان
اما کم تجربه
در قانونگذاری
نیما کاوه

سـایت رسـمی پارلمـان افغانسـتان بـه نـام «ولسـی جرگه» تـا هنوز
نتوانسـته اسـت در بخشـی از سـایتی که سـوانح اعضای مجلس را به
معرفـی میگیـرد ،سـوانح اعضـای دوره هفدهـم مجلـس نماینـدگان
را تکمیـل کنـد و در ایـن بخـش هنـوز سـوانح اعضـای مجلـس در
دور شـانزدهم و پانزدهـم دیـده میشـود .این تکمیل نشـدن سـوانح
اعضـای مجلـس از سـوی داراالنشـای مجلس ،تنهـا میتوانـد به این
دلیـل باشـد کـه اعضای مجلـس نمایندگان سـوانح کامل خـود را در
اختیـار ایـن دبیرخانه نگذاشـتهاند؛ ورنـه باید سـوانح اعضای مجلس
در همـان آغاز کاری دوره هفدهم نشـر میشـد تا خوانندگان سـایت
رسـمی پارلمـان افغانسـتان ،بیشتـر بـا تواناییهـا و ظرفیتهـای
اعضای مجلس آشـنا شـوند.
هـر چنـد بـا آغـاز دور هفدهـم مجلـس نماینـدگان و نهایـی شـدن
لیسـت نامـزدان راه یافتـه بـه مجلـس ،گفتههـای بسـیاری مبنی بر
جـوان بـودن ایـن اعضـا در دوره هفدهم مجلس شـنیده میشـد و با
یـک نـگاه اجمالـی نیز بـه نـام و مشـخصات ابتدایی اعضـای مجلس
ایـن را بـه آسـانی میتـوان دریافـت کـه دورهی هفدهـم مجلـس
نماینـدگان ،از نماینـدگان جوانتـر نسـبت بـه دورههـای پیشـین
بهـره میبـرد؛ امـا همیـن جوانگرایـی مجلـس خـود میتوانـد در
آینـدهی پیـش رو چالشسـاز شـود .بیشتـر ایـن اعضـای مجلس از
تجربیـات حقوقـی و قانونگـذاری کمتـری بهـره میبرنـد و بیشتـر
ایـن افـراد شـاید تاکنون هنـوز آشـنایی الزم با لوایـح داخلی مجلس
و تشـکیالت مجلـس را نداشـته باشـند.
تاخیـر در انتخـاب رییـس و اعضـای هیـأت اداری مجلـس ،نیـز گواه
بـر ایـن بـوده اسـت که اعضـای ایـن مجلس جـوان ،بـر رونـد کاری
مجلـس واقـف نیسـتند و بیشتـر در رونـد انتخاب رییـس مجلس و
هیـأت اداری با احساسـات شـخصی تصمیـم میگیرنـد و در انتخاب
افـراد بـرای معـاون اول و معـاون دوم و منشـی و نایـب منشـی بـر
اسـاس روابـط فردی و قومـی و منطقهای برخورد کردنـد؛ همین نوع
نگـرش و تفکـر بـه انتخابـات دورنپارلمانـی سـبب شـد کـه انتخاب
رییـس مجلـس و هیـأت ادارای آن طوالنیترین تاخیـر خود را تجربه
کند .
البتـه مجلـس هفدهـم تنها دورهای نیسـت کـه در طول آغـاز به کار
پارلمـان تـا ایـن حـد تاخیـر در انتخـاب رییـس و هیـأت اداری خود
داشـته اسـت .دوره نهـم مجلـس نیز تجربـهی این تاخیـر در انتخاب
رییـس مجلـس را داشـته کـه در آن دوره نیـز اعضـای مجلـس بـا
چنیـن گرایشهـا و خصوصیـات تـا آخریـن روز کاری خـود با چنین
چالشهایـی نیـز روبـهرو بودند.
اعضـای مجلـس نماینـدگان دوه هفدهـم ،جـوان اسـتند و کمتجربه
در قانونگـذاری و حتـا میتـوان بـا قاطعیـت بـه ایـن موضوع اشـاره
داشـت کـه در ماهیـت خـود پارلمـان افغانسـتان از جوانتریـن
پارلمانهـای جهـان اسـت کـه تـا هنـوز ایـن پارلمـان بـا گذشـت
هفـده دوره کاری در سـاختار تشـکیالتی و روابـط دیپلماتیکـش بـا
حکومـت و دیگـر سـازمانها در داخـل کشـور دچـار خالیگاههایـی
اسـت کـه بایـد روی این نقـاط ضعف داراالنشـای پارلمـان به صورت
جـدی کار کنـد تا با گذشـت هـر دورهی کاری از ایـن مجلس ،کمتر
شـاهد نقـاط ضعف در سـاختار تشـکیالتی و فعالیتهـای قانونگذار
پارلمان باشـیم.
آقـای میـر رحمـان رحمانـی ،در روزهـای اخیـر در دفتـر کارش بـا
سـفرای کشـور چیـن و عربسـتان دیدارهایی داشـته اسـت که محور
ایـن دیدارهـا بیشتـر روی تقویـت روابـط پارلمانی میان کشـورهای
چیـن و عربسـتان بـوده اسـت و تاکیـد بـر ایـن موضـوع میتوانـد
فرصـت خوبـی بـرای مجلـس هفدهـم باشـد تـا اعضای ایـن مجلس
بتواننـد بـا دیـدار از دیگـر پارلمانهـای کشـورهای جهـان ،بـه روند
پارلمانـی کشـور نیز تسـریع ببخشـند.
آقـای رحمانـی ،در دیدار با سـفیر چین کـه اولین مالقـات کاریاش
بعـد از انتخـاب بهعنـوان رییـس مجلـس نیـز بود ،بـر تقویـت روابط
دیپلماتیـک و درونپارلمانـی میـان پارلمان هر دو کشـور تاکید کرده
و حتـا گفتـه میشـود که آقـای رحمانـی ،رییس مجلـس نمایندگان
وعـدهی ایـن را سـپرده اسـت کـه اولیـن سـفر خارجـی خـود را بـه
عنـوان رییـس مجلس بـه منظور دیـدار و گفتوگو بـا رییس مجلس
چین داشـته باشد.
مجلـس نماینـدگان چیـن ،یکـی از بزرگتریـن پارلمانهـای جهـان
اسـت کـه تقویـت روابـط بـا پارلمـان ایـن کشـور از سـوی آقـای
رحمانـی میتوانـد بـه رونـد کاری دور هفدهم مجلس افغانسـتان نیز
کمـک بـه سـزایی کند.
حـال بایـد دیـده شـود تـا در ادامـهی فعالیـت دور هفدهـم پارلمان،
ایـن اعضـای جوانتـر و کمتجربـه چـه چالشهـای فرارویشـان
در زمینـهی تصویـب الیحـه و قوانیـن تنفیـذی و طرحهـای دیگـر
خواهنـد داشـت و آیـا میتـوان به این مجلـس بهعنـوان یک مجلس
بـا ثبـات اطمینـان کـرد یـا خیر؟
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تقسیم علم بر اساس جغرافیا در پایتخت
نوجوانی
چه دورهای است؟

سید محمد تقی حسینی

در ایـن اواخـر ،صنعـت علـم و علمفروشـی در
اکثـر نقـاط کشـور بـه ویـژه کابل/پایتخـت رونق
زیـادی یافته اسـت .کابل جایی اسـت کـه در آن
سـاکنان ایـن دیـار بـر اسـاس اقـوام بـه مناطـق
مختلـف تقسـیم شـدهاند و زندگـی میکننـد .به
راحتـی میتـوان سـاکنین مناطـق را بـر اسـاس
نـام منطقهیشـان معلوم کـرد که به کجـا تعلق
دارند.
آنچـه جغرافیـای کابل را پیش از پیش به سـوی
واگرایـی بـرده اسـت ،در ارتبـاط نبـودن افـرادی
اسـت کـه سـالها هـم همدیگـر را از نزدیـک
نمیبیننـد و زمانـی کـه فـردی یـا افـرادی از
منطقـهای بـه منطقـهی دیگـر میرونـد  ،گویـی
بـه والیتـی دیگـر رفتـه و منطقـه برایشـان تـا
انـدازهای تازگـی دارد کـه احسـاس غریبـی
میکننـد .
متانسـب بـا ایـن دوری ذهنـی ،رفتـاری و
فرهنگـی ،مشـخصا نـوع کنشـی کـه شـکل
میگیـرد یـا گرفتـه ،تناقضـات بسـیاری را بـه
دنبـال دارد؛ ایـن در هـم نیامیختگـی فرهنگـی،
ذهنیتـی را ایجـاد کرده که تبلـور آن را ما روزانه
در رفتـار اجتماعـی افراد مشـاهده میکنیم .این
جزیرههـای دورافتـاده ،کابـل را به قارهای شـبیه
سـاخته کـه شـهروندان کشـورهای ایـن قـاره نه
تنهـا بـا هـم مراوداتی بـرای پیونـد و هماهنگی و
کار مشـترک ندارنـد ،بلکـه سـعی دارند بـا رقابت
منفـی همدیگـر ار از صحنـه بیـرون کننـد.
صـورت بـد قضیـه در ایـن وادی نـا متناسـب
هندسـی ،ایـن اسـت که علـم نیز در ایـن مناطق
تقسـیمبندی شـده و منطقـهای در حـال توزیـع
و تکثیـر اسـت .البته مـراد ما از علـم ،همین علم
رایجی اسـت که فعال در افغانسـتان و کابل وجود

متانسـب بـا ایـن دوری ذهنـی ،رفتـاری و فرهنگـی ،مشـخصا نـوع
کنشـی کـه شـکل میگیـرد یـا گرفتـه ،تناقضـات بسـیاری را بـه دنبال
دارد؛ ایـن در هـم نیامیختگـی فرهنگـی ،ذهنیتـی را ایجـاد کـرده که
تبلـور آن را مـا روزانـه در رفتـار اجتماعـی افـراد مشـاهده میکنیـم.
ایـن جزیرههـای دورافتـاده ،کابـل را بـه قـارهای شـبیه سـاخته کـه
شـهروندان کشـورهای ایـن قـاره نه تنها با هـم مراوداتی بـرای پیوند
و هماهنگـی و کار مشـترک ندارنـد ،بلکـه سـعی دارند بـا رقابت منفی
همدیگـر ار از صحنـه بیـرون کننـد.
دارد .منطقههـای علمـی را در کابـل مـی توان به
دانشـگاه کابـل ،کارتـهی چهـار و سـه ،خیرخانـه
و ارزان قیمـت و کارتـهی نـو تقسـیمبندی کـرد.
نـوع نگـرش بـه علـم را نیـز ایـن مناطـق تعیین
میکننـد .بـرای مثال بـه راحتی میتـوان حدس
زد کـه در کارتـهی چهـار چـه مضمونهایـی بـا
چـه اسـتادهایی و چـه مدرکهایـی درس داده
میشـود و بـه همیـن روال در منطقههـای دیگـر
موضـوع از چـه قـرار اسـت .در اینجـا سـوال از
اصـل علم نیسـت و هرگز از این موضوع پرسـیده
نمیشـود کـه در دانشـگاهها چـه کسـی بـه چـه
کسـی درس میدهـد؛ ایـن موضـوع مصـداق این

گفته اسـت که در جهان سـوم نوع سـخن مطرح
نیسـت و گویندهی سـخن مهم شـمرده میشود.
ایـن پراکندگـی آموزشـی در سـطح بـا نـوع
نگاههـای متفـاوت و نبـود راه مشـترک و وجـود
نداشـتن فرهنـگ گفتوگـوی بیندانشـگاهی،
بیشتـر بـه تالشهایـی میمانـد فـردی؛ ایـن
موضـوع ،تنهـا محصولـی کـه دارد تکمحصولـی
و در حـد فهـم و درک همـان افراد اسـت .در این
صورت اسـت کـه تحقیقهـای انجام شـده صرف
در یک سـطح باقـی میماند و معمـوال راه رفتهی
دانشـگاه یـا نهاد آموزشـی ادامه داده نشـده و در
همـان مرحلـه متوقـف میشـود .نبود مشـترکات

علمـی بین کسـانی که تسـامح و رواداری را برای
سـالها تدریـس کردنـد ،دانشـگاه را بـه مکانـی
تبدیـل کـرده کـه درس را هـم بـرای پیـروزی
میخواننـد؛ نـه بـرای فهـم ،درک و پیداکردن راه
حلـی بـرای بیرونرفـت از وضعیـت موجـود .در
دسـترس قـرار نگرفتـن آخریـن یافتههـای مراکز
علمـی بـرای دانشـجویان ،بـه دلیل عـدم اعتماد
یـا رقابـت منفـی مانـع از شـکلگیری نظـام
آگاهـی شـده کـه دانشـجویان بتواننـد در ایـن
نظـام بـه تفکـر و تحقیـق بپردازنـد و برایشـان
ایـن مسـأله مهـم نباشـد کـه ارزانقیمـت درس
میخواننـد یـا کارتـهی چهـار و یا هـم خیرخانه.
عـدم مشـارکت در تحقیقـات گروهـی مرکزهای
عالـی آموزشـی در سـطح کشـور و پایتخـت ،بـه
ایـن موضـوع انجامیـده که هـر منطقـه طبق نوع
نـگاه و دیـد خـود بـه تحصیلات عالی بـه ترویج
دانـش بپردازد و از شـکلگیری و یـا بهتر بگوییم
از پیونـد بیـن دانشـگاه و صنعـت برای پیشـرفت
کار و حـل مسـائل در افغانسـتان جلوگیـری کند
و مـا شـاهد ایـن سـطح پیشـرفت بـه ظاهـر علم
در افغانسـتان باشـیم و تعـداد تحصیلکردگان در
کشـور بـه این سـطح بـرس؛ آمـا اندکـی تغییر را
مشـاهده نکنیم.

روز دختر ،از روزهای مناسبتی خالصه شدهی استاتوس!
صبور بیات

روز دختـر در افغانسـتان بـا آمـدن انترنـت و
دسترسـی شـهروندان افغانسـتانی آمد و پس از چند
سـال ایـن روز فقـط در شـبکههای اجتماعی اسـت.
روز دختـر در افغانسـتان خالصـه و تمـام میشـود
بـه چنـد عکـس و اسـتاتوس .در چنـد سـال اخیـر،
روز دختـر از آن روزهـای کلیشـهای شدهاسـت؛
مثـل همیـن کامنتهـای کـه منظـوری «عالـی
بـود بانـو»« ،جرعـه جرعـه سرکشـیدم نوشـت هیتان
را خانـم» « ،زیبـا نوشـتهاید ،قلمتـان رسـاتر بـاد»،
«گامهایتـان اسـتوارتر بـاد ،موفقیتهـای بیشتـر
عمـل مان
برایتـان میطلبـم»؛ کامنتهایـی کـه با
ِ
پارادوکـس عجیبـی را شـکل دادهاسـت .در جامعهی
افغانسـتانی ،نـه بـه گامهـای اسـتوار زنـان دختـران
و زنـان خـارج از شـبکههای اجتماعـی بـاور داریـم
و نـه بـرای موفقیتهـای بیشترشـان کاری انجـام
میدهیـم .بـه مناسـبت روز دختـر ،داشـتم فکـر
میکـردم چـه چیزی بنویسـم که نه شـعار باشـد نه
خیلـی تکـرار .مینویسـم حتـا اگـر فکر کنید شـعار
اسـت یـا تکـرار! فضای عمومـی جامعه چنـدان برای
زنـان آرامشبخـش نیسـت؛ اگـر در سـاعات خیلـی
خلـوت در کوچـه راه میرویـم و خانمـی جلوتر از ما
راه مـیرود ،کمـی پایمان را سسـت کنیـم و فاصله
بیندازیـم تـا حـس امنیـت بیشتـری کنـد؛ آن روز،
روز دختـر را خـارج از فیسـبوک تجلیـل کردهایـم.
وقتـی سـوار تاکسـی میشـویم لزومـی نـدارد
پاهایمـان را  ۱۸۰درجـه بـاز کنیـم ،ایـن حرکـت
را میتوانیـم در مسـابقات ژیمیناسـتیک المپیـک
انجـام دهیـم .کمی جمـع و جـور بنشـینیم که زنی
اگـر نشسـته ،نچسـپد بـه در موتـر! زنان محـدود در
کابـل و چنـد والیـت دیگـر رانندگـی میکننـد .آن
هـم موترهـای شـخصی خودشـان هـر وقـت فرصت

دادیـم تـا حـق داشـتهباشـند تکسـیرانی کننـد و
مـا توانسـتیم راحـت و بـه دور از نـگا ِه جنسـیتی
بـا آنـان بهعنـوان یـک مشـتری همانطـور کـه بـا
مـردان چانـه میزنیم ،برخـورد کنیم ،او زمان اسـت
کـه اسـتاتوسهای تبریکـی روز دختـر حقیقت دارد.
وقتـی رانندگـی میکنیـم و راننـدهی موتـر جلـوی
خانـم اسـت ،بـوق زدن ،الییکشـیدن و دسـتپاچه
کـردن او نشـانگر ایـن نیسـت کـه مـا راننـدهی
بهتـری اسـتیم؛ فقـط بیشـعور بـودن مـا را علنـی
کردهایـم .در هـر محیطـی اگـر یک زن به مـا لبخند
میزنـد بـه ایـن معنـی نیسـت کـه شـیفته شـده و
هـر آن ممکـن اسـت به جـای نارنج ،دسـتش را قاچ
کند .ما یوسـف نیسـتیم؛ دچار توهم نشـویم .احترام
بگذاریـم .خندههـای زنـان و دختران را شـبیه سـایر
خندههـا تفسـیر کنیـم .روز دختـر را بـا حـرکات و
رفتارهـای مـا تجلیـل کنیـم .در مهمانیهـا موقـع
آشـنایی بـا یـک خانـم خیلـی جـ ِو خـارج نگیردمان
و دسـتمان را دراز نکنیـم کـه از آشـنایی بـا شـما
خوشـبختم! ایـن حـق یک زن اسـت که دسـتش را
دراز کند به شـما دسـت بدهـد یا نـه .بگذارید او هم
احسـاس خوشـبختی کنـد از آشـنایی با شـما .برای
بـاز کـردن سـر صحبـت و دلبـری ،اینقـدر در مورد
«زنهـا اینگونهانـد ،مـردان ایـن رقـم و مـن از آن
دسـته مـردان نیسـتم و »...حـرف نزنیم .قبـول دارم
کـه «ممکـن اسـت» بهتریـن آشـپزها و خیاطهـای
دنیـا مردهـا باشـند؛ امـا قبـول کنیـم کـه دنیـای
مردانـهی امـروز کـه بـوی خـون و بـاروت و نفـرت
میدهـد هـم محصـول مدیریـت مـا مردهاسـت.
شـاید اگـر دنیـا دسـت زنهـا بـود ،کمـی مهربانتر
بـود .مثلا بـه لولـه تانکهـا ،پاپیـون صورتـی گـره
میزدنـد ،یا بعد از ُکشـتن هر دشـمن برایش اشـک

میریختنـد .شـاید؛ امـا ما خیلـی متفاوتتر از سـایر
مـردان نیسـتیم .دروغ نگوییـم؛ بگوییم تـو بهدخاطر
اینکـه زنی/دختـری رفتـار مـن در قبـال خـودت به
گونـهی دیگـر اسـت؛ ورنـه مـن بـه دور از فیسبوک
مثـل سـایر مـردان
و مواجهـ ه بـا خـودت در خانـه
ِ
افغانسـتانی اسـتم.
روز دختـر را زمانـی بهتـر تجلیـل کردهایـم کـه بـه
زنهـا احتـرام بگذاریـم .لزومـی نـدارد حتمـا حـس
کنیـم هم هیشـان «خواهـر و مـادر» مـا اسـتند؛
انسـان اسـتند .از مـا همیشـه کمـی لطیفترنـد.
ممکـن اسـت خیلـی زودتر از مـا گریه کننـد ،از درد
فریـاد بکشـند؛ امـا مثـل دریـا اسـتند و بزرگتریـن
طوفانهـا را آرام در دلشـان هضـم میکننـد .بـه
آنهـا احتـرام بگذاریـم و بـاور کنیم که بـدون وجود
زنهـا ایـن دنیـا لطافـت کمتری داشـت؛ خـدا وقت
آفریـدن زنهـا حوصلـهی بیشتری داشـت .مـا را با
کاردک اگـر نقاشـی کـرد ،آنهـا را بـا قلم مـو نقش
زد .خـارج از اسـتاتوس گذاشـتن بـه مناسـبت روز
دختـر ،وقتـی عصبانـی میشـویم بـرای نشـان دادن
خشـم از فحـش دادن به بانـوان همدیگـر خودداری
کنیـم! توضیـح بیشتـری الزم اسـت؟! اگـر کارهایی
مثـل ایـن را انجـام دادیـم ،خودبهخـود روز دختـر،
زن ،مـادر و ...مبـارک میشـود.
خانمهـای محتـرم! اگـر مـردی ایـن کارهـا را کـرد،
فکـر نکنیـد سوسـول اسـت یـا مـرد «آن اسـت کـه
بـوی پیـاز بدهـد و عربـده بکشـد :ضعییییفـه!» مـا
بـه جـای «تبریکهـای مکـرر» بایـد «تمرینهـای
مکـرر» کنیـم تـا احتـرام را یـاد بگیریـم؛ احتـرام
بیشتـر بـه همدیگـر .یک زن فارغ از سـن و سـال تا
هـر زمـان که زنـده اسـت ،زیر پوسـتش یـک دختر
نفـس میکشـد.

تولـد ،نـوزادی ،کودکـی و بعـد نوجوانـی؛ این
مراحل رشـد یـک فرزند در خانواده اسـت .هر
ِ
دوره از رشـ ِد فرزندان شـرایط و مسـائل خاص
خـودش را دارد که والدین حسـاس و آگاه ،در
مرضیه وفایی
ایـن زمینـه حتما بـه دنبال کسـب اطالعات و
افزایـش آگاهـی اسـتند؛ چـرا کـه یـک پـدر و مـادر آگاه میدانند
اگـر میخواهنـد نقش تربیتـی مؤثر و مقتدرانهای داشـته باشـند،
دانسـتن ایـن موضـوع کـه در بـدن و روان فرزنـد ،چـه اتفاقـی در
حـال رخ دادن اسـت بـه آنهـا کمک میکنـد فرزند خـود را بهتر
درک کننـد و از طرفـی متناسـب بـا سـن فرزنـد ،نیازهـای او را
پاسـخگو باشـند تـا خانه و خانـواده ،همچنـان مکانی امن و سـالم
بـرای رشـد فرزنـد باشـد .دربـارهی دوران نوجوانی چـه میدانید؟
آیـا شـما هـم ،نوجوانـی را دوران بحرانـی و طوفانـی میدانیـد؟
معمـوال نوجوانـی را دوران سرکشـی ،طغیـان و دورانـی پرآشـوب
میشناسـند؛ امـا دیـدگاه علمـی در ایـن باره چیسـت؟
شـاید ایـن عقیـده و بـاور ،بیارتبـاط بـا دیـدگاه ابتدایـی
روانشناسـان نباشـد؛ آنها به دلیل تغییرات جسـمانی و زیسـتی؛
یعنـی بلوغ جسـمی کـه در دوران نوجوانی روی مـیداد ،نوجوانی
را دوران پرآشـوب و طغیانـی میدانسـتند؛ امـا پژوهشهای جدید
ایـن تصـور طوفانـی و پراسـترس بـودن دوران نوجوانـی را اغـراق
آمیـز میدانـد .در واقع میـزان آشـفتگی روانشـناختی از کودکی
تـا نوجوانـی ،فقط مقـداری افزایش مییابـد .بیایید بـا هم بیشتر
در مـورد ایـن دوران بدانیـم .آگاهـی اندک و یا عـدم آگاهی کامل
و صحیـح از تغییـرات جسـمانی و جنسـی ،چـه در دختـران و چه
در پسـران ،نوجوانـان را گیـج و سـردرگم میکنـد و ایـن مسـأله
پیآمدهـای منفـی و زیانبـاری بـه دنبـال خواهد داشـت و ممکن
اسـت ایـن اطالعـات را از منابـع دیگری مثل همسـاالن به دسـت
آورند که ممکن اسـت اطالعات ناقص و نادرسـتی داشـته باشـند.
بنابرایـن ،پـدر ،مـادر و معلمـان ،وظیفـه دارند اطالعـات کافی در
خصـوص تغییراتـی کـه در دوران بلـوغ در نوجوان اتفـاق میافتد،
کـم کم و حتا یکی دوسـال قبـل از دوران بلوغ جسـمی در اختیار
فرزنـدان قـرار دهند .توصیه میشـود ایـن اطالعـات از طریق والد
همجنـس در اختیـار فرزنـد قـرار گیرد تـا نوجوان راحتتـر بتواند
سـوالها و مسـائلش را در میـان بگذارد .این کـه دوران نوجوانی از
چـه سـنی آغاز میشـود؟ اقتضائات ایـن دوران چیسـت؟ نوجوانی
را بـه سـه دوره تقسـیم میکنند:
اوایـل نوجوانی 11-14 :سـالگی :این دوران تغییرات جسـمانی
و بلوغ سـریع و مشـهود است.
اواسـط نوجوانـی :14-16 :تغییـرات بلـوغ اکنـون تقریبـا کامل
شـدهاند.
اواخـر نوجوانـی :16- 18 :نوجـوان ظاهر کامل یک بزرگسـال
را دارد و انتظـار دارد نقشهـای بزرگسـالی را بـر عهـده بگیرند.
بلـوغ جسـمانی و جنسـی از جمله تغییراتی اسـت کـه هنگام بلوغ
اتفـاق میافتـد بـه طـوری کـه در مـدت چند سـال ،بـدن کودک
سـال کاملا رشـدیافته تغییـر مییابد.
بـه بـدن یـک فرد بزرگ ِ
بلوغ جسمی
یکـی از اصطالحاتـی کـه در بلـوغ نوجوانـی اسـتفاده میشـود،
جهـش رشـد اسـت .جهـش رشـد؛ یعنـی تغییـرات ناگهانـی و
چشـمگیر جسـمانی .دخترهـا معمـوال دو سـال زودتـر از پسـرها
بالـغ میشـوند .اوج بروز جهـش نموی در دختران حـدود 12-13
سـالگی و در پسـران  14سـالگی میباشـد .ایـن بـه طـور حتـم
تحـت تأثیـر وراثـت ،سلامت جسـمانی ،شـرایط جغرافیایـی،
تغذیـه ،وضعیـت اقتصـادی و اجتماعـی خانـواده اسـت .رشـد قد،
افزایـش وزن ،رشـ ِد فـک ،بینـی ،گوش و لـب در نوجوانـان قبل از
بخـش باالیـی سـر بـه حـد نهایـی رشـد خـود میرسـد .بـا توجه
بـه حساسـیت طبیعـی نوجوانـان ،نسـبت بـه ظاهـر و جذابیـت
بدنیشـان ،داشـتن آگاهـی از این تغییـرات جسـمی و ناهماهنگ
مهـم اسـت؛ مثلا پاهـا زودتـر از باالتنـه رشـد میکنـد ،اجـزای
صـورت رشـد ناهمانگـی دارند کـه این مسـأله نوعی عدم تناسـب
و بدقوارگـی را بـه وجود مـیآورد .نوجوانان بایـد بدانند این دوران
موقتـی و گذار اسـت.
بلوغ جنسی
رشـد جنسـی به تغییـرات زیسـتی ابتـدای دورهی نوجوانـی بلوغ
گفتـه میشـود و یکـی از مـوارد مهـم دوران نوجوانـی اسـت کـه
خانوادههـا بایـد بـه آن توجـه کنند .بلوغ جنسـی که همراه اسـت
بـا رشـد و بلـوغ اندامهای جنسـی و ترشـح هرمونهایـی که میل
جنسـی را بیـدار میکنـد؛ در واقـع تکامـل جسـمی و بدنـی در
دختـران و پسـران برای انجـام قابلیتها و کارکردهای یک انسـان
بزرگسـال و بالـغ از جملـه ،تولیـد مثـل ،فعالیـت جنسـی اسـت.
همچنیـن در دختـران ،اولیـن قاعدگـی معمـوال یـک یـا دو سـال
پـس از رسـیدن بـه جهش رشـدی آغاز میشـود .ایـن پدیده مثل
سـایر ویژگیهـای بلـوغ تحـت تأثیـر وراثـت و محیـط جغرافیـای
وحتـا مسـائل اجتماعـی و محیـط فرهنگی نیز اسـت.
ادامه دارد...

سال اول

خبرهای داخلی

رییس جمهور غنی در زابل:
جلو فساد و ضایع شدن تجهیزات نظامی گرفته شود
محمـد اشـرف غنـی ،در سـفرش بـه والیـت زابـل،
از مسـؤولین امنیتـی ایـن والیـت خواسـته اسـت
کـه جلـو فسـاد و ضایـع شـدن تجهیـزات نظامـی را
بگیرنـد.
بـه نقـل از خبرنامهی ارگ ریاسـت جمهوری ،رییس
جمهـور غنی ،پس از سـفر بـه والیت کندهـار ،صبح
روز جمعه(14سـرطان) بـه منظـور بررسـی اوضـاع
امنیتـی وارد والیـت زابل شـده و با مسـؤوالن محلی
ایـن والیـت دیـدار و گفتوگـو کرده اسـت.
رییـس جمهور غنـی ،در دیـدار با منسـوبین امنیتی
زابـل ،از آنـان خواسـته اسـت کـه اوضـاع امنیتـی
ایـن والیـت را بهگونـهی دقیـق بـه او شـرح دهنـد

تـا در مـورد رفع تهدیدهـای موجـود تصامیم عاجل
گرفتـه شـود.آقای غنـی گفتـه اسـت« :مـن اینجـا
بـه خاطـری آمـدهام کـه وضعیـت عمومـی بـه ویژه
وضعیـت امنیتـی ایـن والیـت را مورد بررسـی دقیق
قـرار دهـم و تصامیـم عاجـل اتخـاذ کنـم .بـرای من
وضعیـت امنیتـی والیـت را اطمینانبخـش گـزارش
ندهیـد؛ آنچـه را کـه واقعیـت دارد بـه گونـهی دقیق
تشـریح کنیـد .خطراتـی کـه متوجـه امنیـت ایـن
والیـت اسـت بایـد به صورت جـدی تحلیل شـود که
چگونـه میتوانیـم در وضعیت امنیتـی تغییر و بهبود
بیاوریـم ».در خبرنامـهی ارگ ریاسـت جمهـوری،
آمـده اسـت کـه رییس جمهـور به مسـؤوالن امنیتی

زابـل دسـتور داده اسـت در فرماندهـی پولیـس ایـن
والیـت تغییـرات بیاورنـد و منسـوبینی که سـالهای
متمـادی در یـک پسـت حضـور داشـتند ،تغییـر
و تبدیـل شـوند .او گفتـه اسـت« :شـرکتهایی را
کـه مسـؤولیت ترمیـم وسـایط و وسـایل نظامـی را
دارنـد ،اگـر به درسـتی کارشـان را انجـام نمیدهند،
قراردادهـای آنـان را فسـخ کـرده ،از کشـور خـارج
کنیـد ».ایـن درحالی اسـت کـه دو روز پیش محمد
اشـرف غنـی ،برای افتتـاح چندین پروژهی انکشـافی
بـه والیـت کندهـار رفتـه بـود و صبـح روز جمعه به
منظـور بررسـی اوضـاع امنیتـی وارد والیـت زابـل
شـده است.

شش تن
از نیروهای پولیس محلی در بغالن جان باختند
بـه دنبـال حملـهی تهاجمـی طالبـان بر پاسـگاههای
امنیتـی در مربوطـات حـوزهی دوم شـهر پلخمـری
مرکـز والیـت بغلان ،بیـش از  10نیـروی امنیتـی
کشـته و زخمی شـدند و شـماری هم ناپدید شدهاند.
منابـع امنیتـی میگوینـد ،ایـن حملـه پنجشـنبه
شـب بـر پاسـگاه امنیتـی نیروهـای پولیـس محلـی
و نیروهـای کنـدک ریـزرف پولیـس در منطقـهی
«تولهبـای» در حـوزهی دوم امنیتـی پولیـس صـورت
گرفته اسـت که در نتیجهی آن شـش سـرباز پولیس
محلـی و یـک نیـروی کنـدک ریـزرف جـان باخته و
هفـت تـن از اعضـای ایـن قطعـه زخمـی شـدهاند.
بسـماهلل عطـاش ،عضـو شـورای والیتـی بغلان ،بـه
روزنامـ ه صبـح کابـل میگوید که در حملـهی طالبان
بـر پاسـگاه نیروهـای پولیـس محلی در حـوزهی دوم
پولیـس ،شـش تـن ایـن نیروها کشـته شـده و چهار

تـن دیگـر ایـن نیروهـا زخمی شـده و اسـلحهی آنان
نیـز بـه دسـت طالبـان افتاده اسـت .به گفتـهی آقای
عطـاش ،ایـن پاسـگاهی امنیتی نیـز از سـوی طالبان
بـه آتـش کشـیده شـده اسـت .در همیـن حـال یک
منبـع امنیتـی کـه نمیخواهـد نامـی از او برده شـود
میگویـد ،طالبـان همچنـان بـر پاسـگاه امنیتـی
سـربازان کنـدک ریـزرف پولیـس کـه در نزدیکـی
پاسـگاه نیروهـای پولیـس محلی قـرار داشـت ،حمله
کردنـد که در نتیجهی آن یک پولیس کشـته شـده و
 7تـن دیگـر شـان زخمی شـدهاند .اما پولیـس بغالن
شـمار قربانیـان حملـهی طالبـان را کمتـر گـزارش
میدهـد.
جاویـد بشـارت ،سـخنگوی پولیـس بغلان ،بـه
روزنامـهی صبـح کابـل میگویـد کـه در ایـن حملـه
یـک سـرباز پولیـس جـان باختـه و  3تـن دیگرشـان

زخمـی شـدهاند؛ او همچنـان سـقوط پاسـگاه و
ناپدیدشـدن نیروهـای امنیتـی را رد میکنـد.
بشـارت افـزود کـه در ایـن درگیریهـا همچنان سـه
هراسافگـن طالـب کشـته و دو تن دیگرشـان زخمی
شـدهاند .ایـن درحالی اسـت که حدود سـه روز پیش
نیـز طالبـان بـر یـک پاسـگاه امنیتـی در منطقـهی
گـرگ ،شـهر پلخمـری حمله کردنـد که پنـج نیروی
امنیتـی نیـز در آن رویـداد جـان باختند.
والیـت بغلان در شمال-شـرق افغانسـتان ،از
والیتهـای بـه شـدت ناامن اسـت .طالبان بـا حضور
گسـترده در ایـن والیـت ،شـاهراه کابـل  -شـمال را
بـه شـدت ناامـن کردهانـد و اگر ایـن والیـت از وجود
طالبـان پاکسـازی نشـود ،احتمـال این کـه حکومت
با مشـکالت جدیتر روبهرو شـود ،بسـیار زیاد اسـت.
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نخستوزیر پاکستان
با طالبان دیدار میکند
رسـانههای پاکسـتانی گـزارش دادهانـد که قرار اسـت
بـه زودی عمرانخـان ،نخسـتوزیر ایـن کشـور ،بـا
طالبـان دیـدار کند.
بربنیـاد ایـن گزارشهـا قـرار اسـت آقـای خـان در
دیـدارش بـا سـران طالبـان در مـورد گفتوگوهـای
صلـح افغانسـتان بحـث و تبـادل نظـر کنـد.
هـر چنـد در مـورد تاریـخ دقیـق ایـن دیـدار چیـزی
گفتـه نشـده؛ امـا انتظـار مـیرود بـه زودی ایـن دیدار
میـان عمرانخـان و طالبـان انجـام شـود.
رادیـوی ملـی پاکسـتان بـه نقـل از نعیمالحق ،مشـاور
نخسـتوزیر ایـن کشـور ،گـزارش داده اسـت کـه پس
از سـفر رییـس جمهـور غنـی بـه پاکسـتان ،روابط دو

7

کشـور نیـز بهبـود یافته اسـت.
عمرانخـان ،در حالـی تصمیـم گرفته با سـران طالبان
دیـدار کنـد کـه همیـن اکنـون هیـات امریکایـی و
طالبان در قطر سـرگرم گفتوگو اسـتند .رسـانههای
خارجـی گـزارش داده کـه در ایـن دور گفتوگوهـا دو
طـرف در مـورد خروج نیروهـای خارجی از افغانسـتان
توافـق کردهانـد؛ امـا هنـوز در مـورد جـدول زمانـی
خـروج ایـن نیروهـا تصمیمـی گرفته نشـده اسـت.
همچنـان قرار اسـت تـا دو روز دیگر نیـز گفتوگوهای
بیناالفغانـی صلـح آغـاز شـود .ارگ ریاسـتجمهوری،
اعلام کـرده کـه حکومـت افغانسـتان در ایـن
گفتوگوهـا نقـش نخواهـد داشـت.

طالبان با شلیک هاوان  9غیر نظامی را در ولسوالی
خواجهسبزپوش فاریاب کشتند
بـه دنبـال برخـورد یـک هـاوان در بـازار ولسـوالی
خواجهسـبزپوش والیـت فاریـاب 9 ،غیرنظامـی جـان
باختنـد و نزدیـک بـه  40تـن دیگـر زخمـی شـدند.
مسـؤوالن محلـی در ایـن والیـت میگوینـد کـه ایـن
رویـداد صبـح روز (جمعه ۱۴ ،سـرطان) در منطقهی
«گنجبـازار یـا مالبـازار» ولسـوالی خواجهسـبزپوش
فاریـاب رخ داده اسـت که در نتیجهی آن شـماری غیر
نظامیـان بـه شـمول زنـان و کـودکان کشـته و زخمی
شـدهاند.
نقیـباهلل فایـق ،والی فاریـاب ،به روزنامـهی صبح کابل
میگویـد کـه در نتیجـه شـلیک طالبان  9غیـر نظامی
جـان باختنـد و  38غیـر نظامـی دیگر به شـمول زنان
و کـودکان زخمـی شـدهاند .آقـای فایق میگویـد ،این
رویـداد هنگامی رخ داده اسـت که مـردم برای خرید و
فـروش اموالشـان بـه بازار این ولسـوالی آمـده بودند.
والـی فاریـاب اضافـه تاکیـد میکنـد کـه زخمیـان
ایـن رویـداد در شـفاخانهی والیتـی شـهر میمنـه زیـر
مراقبتهـای صحـی قـرار دارنـد و  13تـن از زخمیانی
کـه وضعیـت صحـی آنـان وخیم اسـت برای تـداوی از
طریـق هلیکوپتـر بـه شـهر مزار شـریف و کابـل انتقال
داده میشـوند.

از سـویی هـم داکتـر محمـد نعیـم مصمـم ،رییـس
صحـت عامـهی فاریـاب نیـز بـه روزنامهی صبـح کابل
میگویـد کـه از رویـداد خواجهسـبزپوش 39 ،زخمـی
کـه شـامل یـک زن و  3کـودک میباشـد به شـفاخانه
شـهر میمنـه انتقـال داده شـده و خدمـات الزم صحی
بـه آنـان صـورت گرفته اسـت.
آقـای مصمـم وضعیـت صحـی دسـت کـم  10تـن از
زخمیـان ایـن رویـداد را وخیـم میخوانـد و میافزایـد
کـه بـه هدایـت والـی فاریـاب ،آنـان بـه شـفاخانههای
کابـل و مـزار شـریف انتقـال داده میشـوند.
بـر اسـاس معلومـات مسـؤوالن محلـی ،ایـن رویـداد
حوالـی سـاعت  7صبـح هنـگام فعالیت جمعهبـازار در
ولسـوالی خواجهسبزپوش رخ داده اسـت .این در حالی
اسـت کـه در مـاه جـدی سـال  1396نیـز در رویـداد
مشـابهی دسـت کـم  50غیـر نظامـی کـه بـرای رفـع
نیازمندیهایشـان بـه بـازار این ولسـوالی آمـده بودند
کشـته و زخمی شـدند .ولسـوالی خواجهسـبزپوش ،از
ولسـوالیهای بـه شـدت ناامـن در والیت فاریاب اسـت
کـه گـروه طالبـان در بیشـتر بخشهـای آن حضـور
و فعالیـت گسـترده دارنـد و همـواره بـر پاسـگاهها و
کاروانهـای امنیتـی حملـه میکننـد.

خبرهای خارجی

جواد ظریف :تحریمهای امریکا امکان دستیابی به راه حل دیپلماتیک را کاهش میدهد

وزیـر خارجـهی ایـران ،تاکیـد کرده اسـت کـه افزایش
تحریمهـای امریـکا علیـه ایـران امـکان دسـتیابی بـه
راه حـل دیپلماتیـک را کاهـش میدهـد.
محمـد جـواد ظریـف ،در گفتوگـوی کتبـی بـا
روزنامـهی نیویـورک تایمـز ،گفتـه اسـت کـه امریـکا

بـا افزایـش تحریمهـا علیـه ایـران ثابـت میکنـد کـه
خواسـتار کاهـش و یا حـل دیپلماتیـک تنشهای میان
کشـوری نیسـت.
گفتـه میشـود کـه دو هفته پیـش امریکا پـس از وضع
تحریـم علیـه رهبـر ایـران و رییـس سـپاه پاسـداران

رییـس جمهـور امریـکا ،میگویـد کـه کشـورش
قدرتمندتـر از همیشـه در جهـان حضـور دارد و
تـا زمانـی که نبـرد این کشـور برای آینـدهی بهتر
متوقـف نشـود ،هیچ چیـزی ناممکن بـرای امریکا
وجود نـدارد.
دونالـد ترامـپ کـه در گرامیداشـت از روز ملـی
اسـتقالل امریـکا در واشـنگتن صحبـت میکـرد،
گفتـه اسـت کـه امریـکا قدرتمندتـر از همیشـه
اسـت و تـا زمانـی که مـردم ایـن کشـور همچنان
بـه تاریخ خـود باورمند باشـند ،هیچ چیـزی برای
کشورشـان ناممکـن نخواهـد بود.
آقـای ترامپ گفته اسـت« :مـا امـروز قدرتمندتر
از همیشـه اسـتیم و تـا زمانـی کـه تاریـخ بـزرگ
خـود را بـه یـاد داشـته باشـیم و تـا زمانـی کـه
تلاش و نبـرد بـرای داشـتن آینـدهی بهتـر را
متوقـف نکـرده باشـیم ،چیـز غیرممکنی بـرای ما
وجـود نـدارد».
رییـس جمهـور ترامپ ،همچنان در این مراسـم از
ارتـش ایـن کشـور نیـز قدردانـی کـرد و گفت که

در  65سـال گذشـته حتا یک سـرباز نیروی هوای
این کشـور نیز کشـته نشـده اسـت؛ زیرا آسـمان
متلعـق به نیروهـای هوایی امریکا اسـت.
آقـای ترامـپ نخسـتین رییـس جمهـوری اسـت
کـه پـس از  70سـال در چنیـن روزی سـخنرانی
کـرده اسـت .همزمان بـا گرامیداشـت از این روز،
شـماری از باشـندگان امریـکا امـا در مقابـل کاخ
سـفید در مقابـل سیاسـتهای ترامـپ دسـت بـه
اعتـراض زدند.
بـر بنیـاد گزارشهـا مراسـم گرامیداشـت از روز
ملـی اسـتقالل امریـکا بـا مانـور جنگندههـای اف
 ۱۸اسـکادران نیـروی دریایـی آمریکا(فرشـتگان
آبـی) ،هلیکوپترهـای ام اچ  ،۶۰وی اچ ،۹۲
جنگندههـای اف  ،۳۵اف ۲۰م و بمبافکـن بـی
 ۲برگـزار شـد.
شـهروندانی کـه در این مراسـم حضور داشـتند از
رییـس جمهـور خواسـتند کـه چهـار سـال دیگـر
نیـز بهعنـوان رییـس جمهـوری ایـن کشـور باقی
بما ند .

ایـن کشـور ،اعلام کـرد کـه شـاید تحریمهایـی علیـه
وزیـر خارجـهی ایـن کشـور نیـز وضع شـود؛ امـا آقای
ظریـف تاکید کرده اسـت کـه تحریم امریکا بـر زندگی
شـخصی او هیـچ تاثیـری نخواهـد داشـت؛ زیـرا او نـه
حسـاب بانکـی در خـارج دارد و نه اعضـای خانوادهاش
سـرمایهای کـه نگران مسـدود شـدن آن باشـد.
وزیـر خارجـهی ایـران در بخـش دیگر ایـن گفتوگوی
کتبـی بـا روزنامـهی نیویـارک تایمـز همچنـان بـر
پایبنـدی تعهـدات سـایر کشـورهای عضـو برجـام نیـز
تاکیـد کـرده اسـت؛ امـا او تاکیـد کـرده کـه توافـق
هسـتهای بـر پایـهی اعتمـاد اسـتوار نبـوده اسـت.
بـه گفتـهی جـواد ظریـف ،در صورتی که سـایر اعضای
برجـام بـه تعهـدات خـود عمـل کننـد ،ایران کـه جزء
ایـن توافق اسـت نیـز وفـادار ایـن توافق خواهـد بود.
ایـن درحالـی اسـت کـه تنشهـا میـان ایـران و امریکا
در ماههـای اخیـر شـدت گرفته اسـت .هر چنـد دونالد
ترامـپ گفتـه اسـت کـه بـرای گفتوگو بـا ایـران هیچ
پیششـرطی نـدارد؛ امـا هشـدار داده در صورتـی کـه
ایـن کشـور تمایـل جنـگ بـا امریـکا را داشـته باشـد،
آنـان را نابـود خواهـد کرد.

دونالد ترامپ :امریکا قدرتمندتر از همیشه است

یک زن داعشی در آلمان به پنج سال
زندان محکوم شد
زن  32سـالهای کـه متهـم بـه همـکاری بـا گروه
تروریسـتی داعش اسـت ،از سـوی یک محکمه در
آلمـان به پنج سـال زنـدان محکوم شـد.
ایـن بانـوی آلمانـی در اواخر سـال  2013میالدی
بـه سـوریه رفـت و با یکـی از جنگجویـان داعش
ازدواج کـرد و تـا مـاه اگسـت سـال  2017در این
کشـور باقـی مانـد؛ امـا پس از برگشـت بـه آلمان
سـال قبـل از سـوی پولیس این کشـور بازداشـت
شـد .هـر چنـد دادگاه فـدرال آلمـان بـرای ایـن

بانـوی داعشـی شـش سـال زنـدان را درخواسـت
کـرده بـود؛ اما محکمـهی عالی ایالت اشـتوتگارت
او را بـه پنـج سـال زنـدان محکوم کرده اسـت.
زبینـه ،بانویـی کـه بـه همـکاری بـا داعـش متهم
اسـت ،دو فرزنـد نیـز دارد و متهـم اسـت کـه در
وبلاگ انترنتـی از جنگجویـان دولت اسلامی یا
داعـش حمایـت کرده اسـت .با این همـه اما گفته
میشـود کـه شـوهر ایـن بانـو در جریـان جنگ با
نیروهای دولتی سـوریه کشـته شـده اسـت.

آیا روابط روسیه و اتحادیهی اروپا
دوباره بهتر خواهد شد؟
گزارشهـا میرسـاند کـه قـرار اسـت ایتالیـا بهعنوان
کشـور میانجـی روابـط میـان روسـیه و اتحادیـهی
اروپـا را دوبـاره ترمیـم کند.
بـه نقـل از یـورو نیـوز ،والدیمیـر پوتیـن ،رییـس
جمهـور روسـیه از ایتالیـا خواسـته اسـت کـه روابـط
میـان ایـن کشـور و اتحادیـهی اروپا را دوبـاره ترمیم
کند .
رییـس جمهـور روسـیه روز پنجشـنبه (13سـرطان)
در جریـان یـک نشسـت خبـری از نخسـتوزیر
ایتالیـا خواسـت کـه بـه مقامـات اتحادیـهی اروپـا
بفهمانـد ،تحریمهایشـان علیـه ایـن کشـور ،روابـط
میانکشـوری را تخریـب میکنـد.
آقـای پوتیـن گفتـه اسـت« :مـا امیدواریم کـه ایتالیا
بـه گونهی مناسـب مبارزهی خود بـرای ترمیم روابط

روسـیه بـا اتحادیهی اروپـا را دنبال کنـد .ایتالیا بارها
و بـه صراحـت تمایـل خـود را بـه بازگشـت روابـط
کامـل روسـیه و اتحادیـهی اروپـا اعالم کرده اسـت».
از سـوییهم نخسـتوزیر ایتالیـا ،در ایـن نشسـت
خبـری گفتـه اسـت کـه تحریمهـای اروپـا علیـه
روسـیه موقتی اسـت و بـه زودی پایـان خواهد یافت.
نخسـتوزیر ایتالیـا ،اطمینـان داده اسـت کـه
کشـورش برای بهترشـدن روابط روسـیه با اتحادیهی
اروپـا تلاش همـه جانبـه خواهـد کـرد.
این همه درحالی اسـت که اسـت که در سـال 2014
میلادی نزدیـک به  30کشـور عضو اتحادیـهی اروپا
ش به حمایت روسـیه از جداییطلبان شـرق
در واکنـ 
اوکرایـن ،علیـه ایـن کشـور تحریمهـای اقتصـادی
شـدیدی را وضـع کردند.

سریعترین قطار جهان
در چین ساخته شد
رسـانههای خارجی گـزارش دادهاند کـه انجنیران
چینـی موفق به سـاختن سـریعترین قطـار جهان
شد هاند.
گفتـه میشـود کـه ایـن قطـار میتواند با سـرعت
بیشـتر از  600کیلومتـر درسـاعت حرکـت کنـد.
انجنیرهـای چینـی گفتهانـد ،درحالـی کـه پیـش
از ایـن مصافـه میـان پیکنـگ و شـهر شـانگهای
چیـن بـا هواپیما حـدود چهار و نیم سـاعت طول

میکشـید؛ امـا بـا قطار سـاخته شـده ایـن مصافه
در سـه و نیـم سـاعت طـی خواهد شـد.
هـر چنـد ایـن قطـار سـریعترین قطـار در جهـان
شـناخته شـده اسـت؛ امـا رسـانههای خارجـی
میگوینـد کـه در حـال حاضـر نیـز کشـور چیـن
سـریعترین قطارهـای جهـان را دارد.
قـرار اسـت ایـن قطـار فعالیـت خـود را در سـال
آیندهـی میلادی آغـاز کنـد.
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1st Year

عربستان به کجا میرود؟

ریحان تمنا

برجسـتگیهای تنـش بـرای هـر مـردی
تحریکآمیـز اسـت .تـا کنـون هـر چـه از او
عکـس دیـدم ،لباسهایـش گویـی بـا وسـواس
عجیبـی بـرای بـه نمایـش گذاشـتن اندامهـای
جنسـیاش انتخـاب شـده .حیـن اجرا هـم غالبا
بـا پسـتانهای نیمبرهنـه و لباسهـای بسـیار
سکسـی بـه صحنـه ظاهـر میشـود .کلیپهایی
کـه تاکنـون از او نشـر شـده ،بـه روشـنی تمرکز
بـر جلب توجه به تنانگـی زن دارد .او خوانندهای
بـا جذابیـت خاصـی اسـت کـه بـا نـوع خاصی از
پوشـش غربـی ،در بـازار هنر جهان حضـور دارد.
نیکـی مینـاژ ،خواننـدهی آمریکایـیای اسـت که
از رپرهـای پـرآوازهی جهـان شـناخته میشـود؛
او بـا ایـن اوصـاف ،در سـرزمین وحـی میآیـد.
سـرزمین وحـی ،جایی اسـت کـه خدا بـا آخرین
پیامبـرش در آنجـا سـخن گفتـه و مسـلمانان
جهـان هر سـال بـرای اجرای مراسـم دینیشـان
از هـر گوشـهی دنیـا بـه ایـن سـرزمین میآیند
تـا بـا دینشـان تجدیـد عهـد کننـد .نیکـی
مینـاژ امـا بـا  1400سـال تاخیر از زمـان آخرین
پیامبـر بـه سـرزمین وحـی ،تـا بـا پیـچ و تابها
و برجسـتگیهای بـدن و رقـص هوسانگیـزش،
پیـامآور گونـهی خاصـی از درک آزادیهـای
انسـان در قرن بیسـت و یکم باشـد .نیکی میناژ،
قـرار اسـت به انسـان عربسـتانی چـه بگوید؟ این
پیـامآوری کـه از دنیایـی بـه کلـی دور از روح و
روان و درک انسـان خاورمیانـه حـرف میزنـد،
بنیـاد رابطـهاش را بـا انسـان عربسـتانی چگونـه
میسـازد؟ مخاطبانـش کیهـا اسـتند؟
جوامـع اسلامی ،حتـا در واپسـین نفسهـای
انقیـاد دینـی در جوامـع دیگـر ،نیـز بـر مبنـای
روایـت دینـی بـه زندگـی و پیرامونشـان نـگاه
میکننـد؛ همیـن باعـث شـده اسـت تـا حتا یک
نظـام سیاسـی دموکراتیـک در سـرزمینهای
اسلامی شـکل نگیـرد .نظامهـای نیـم
دموکراتیـک چنـد تایـی هسـت؛ امـا نظامـی که
بـر اسـاس موازیـن کنونـی جهـان و درک مدرن
از جریـان یافتن قـدرت مردمی در شـاهرگهای
حکومت اسـت ،در جهان اسلام دیده نمیشـود.
جهـان اسلام ،بـا نوعـی عقبگرایـی در حوزهی
فرهنـگ سیاسـی و اجتماعی ،دسـت بـه گریبان
اسـت .محدودیتهـا در زمینـهی آزادی بیـان
و نـوع پوشـش ظاهـر سـخت ایـن جوامـع ،در
رابطهگرفتـن بـا دنیایـی مدرن را نشـان میدهد.
تـا کنـون نیـز بسـیاری از کشـورهای اسلامی
تحت تسـلط نظامهـای مطلقه و اسـتبدادی قرار

دارنـد .محتـوای ارزشهای اجتماعـی و فرهنگی
در جوامـع اسلامی تـا حد زیادی ریشـهی دینی
دارد و ایـن جوامـع حامـل انبوهـی از تابوهـا
اسـتند کـه بحـث در محـور آن بـه کلـی ممنوع
اسـت و هـر کسـی کـه بخواهـد از خطوط سـرخ
تابوهـا بگـذرد بـا قصـاوت سـخت مـورد تنبیـه
قـرار میگیـرد .دنیـای اسلام ،در واقـع از جهات
زیـادی فاصلهی ارزشهـا و قواعد اجتماعیاش را
بـا جهـان مـدرن حفظ کرده اسـت .اگـر از بحث
مسـلمانهایی کـه بـه غـرب مهاجـر شـده و یک
یـا دو نسـل زیسـتهاند ،بگذریـم؛ دسـتکم ایـن
فاصلـه در درون جوامـع اسلامی بسـیار تیـره
اسـت .وقتـی به سـرزمینهایی که جایـگاه دینی
و مذهبی خاصی در درون جوامع اسلامی دارند،
نـگاه میکنیـم ،فاصلـهی فرهنگی و ارزشیشـان
را بـا جهـان مـدرن بسـیار بیشتر مییابیـم .این
نقـاط خـاص بـا سرسـختی بیشتـری در برابـر
ارزشـهای جهـان مـدرن مقاومـت کردهانـد.
سـرزمین وحـی ،سـرزمینی بـا قداسـت خـاص
بـرای مسـلمانان جهـان اسـت .اطالعاتـی که در
دسـت داریـم ،نشـان میدهـد کـه جامعـهی
عربسـتان بـا نوعـی سـنتگرایی و سـنتباوری
مفـرط در جهـان کنونـی ظاهـر شـده و درهـای
ایـن جامعـه بـه روی تحـوالت اجتماعـی و
فرهنگـی بـا نوعـی نـگاه دروندینـی ،بسـته
مانده اسـت .سـاختارهای اجتماعـی در جامعهی
عربسـتان ،دچـار ایسـتایی بـوده و در صـد
سـال گذشـته کـه بشـر بـا طلیعـهی ارزشهـا و
سـاختارهای مـدرن انس و الفـت بیشتری یافته
اسـت ،جامعـهی عربسـتان ،بـا قـدرت در برابـر
تحـوالت مقاومـت کـرده و در نهایـت تبدیـل به
مرکـزی بـرای حمایـت از افراطگرایـی دینـی در
دیگـر جوامـع اسلامی شـده اسـت.
شـاید از عمده دالیلی که سـردمداران عربسـتان
سـعودی توانسـتند خـط فاصـل خـود بـا جهـان
امـروز در زمینهی آزادیهای اجتماعی ،سیاسـی
و فرهنگـی را حفـظ کننـد ،مرکزیـت اعتقـادی
ایـن سـرزمین بـرای بیش از یـک ملیارد انسـان
روی زمیـن اسـت .بـرای مسـلمانها سـرزمین
وحـی ،و مشـخصا مکـه ،ارزشمندتریـن قطعهی
جغرافیایـی زمیـن اسـت؛ چـرا کـه خانـهی خدا
در مکه اسـت.
تحـول در مبانـی اسلامی در تمـام زمینههـا
نوعـی بدعـت پنداشـته میشـود و هر کسـی که
بانـی ایـن بدعـت باشـد ،از جانـب منابـع دینـی
مـورد توبیـخ قـرار میگیـرد.

دو سـال اخیـر امـا بـرای عربسـتان سـالهای
حساسـی بوده اسـت .محمد ابن سـلمان ،ولیعهد
عربسـتان ،بـرای تابوشـکنی و نوآوریهای جدید
در جامعـهی عربسـتان خیز برداشـته و کارهایی
بـه ظاهـر مهمـی هـم در سـطح اجتماعـی
انجـام داده اسـت؛ امـا چنـد مـورد اخیـر بسـیار
بحثبرانگیـز اسـت .مدتـی پیـش ماریـا کـری،
خواننـدهی زن امریکایـی ،بـه عربسـتان دعـوت
شـد تـا برای مـردم آن جامعـه بخوانـد و برقصد.
بعـد از آن دیسـکوی حلال آغـاز بـه کار کـرد.
ایـن روزهـا هـم بحـث از کنسـرت نیکـی میناژ،
در میـان اسـت .مشـاهدهی چنیـن رفتارهایـی
در جامعـهی بسـیار سـنتی و بـه شـدت دینـی
عربسـتان ،ایـن پرسـش را مطـرح میکنـد کـه
آیـا واقعـا جهان اسلام در آسـتانهی یـک تحول
قـرار دارد یـا تنها رشـتهای از رفتارهـای مدرن با
پشـتیبانی قـدرت دولتـی در عربسـتان مطـرح و
در محـدودی خاصـی باقـی خواهـد مانـد؟
خانـدان آل سـعود ،بـدون شـک تسـلط بسـیار
جـدی بر جامعـهی عربسـتان دارند .تمـام منابع
تاثیرگـذار اجتماعـی و سیاسـی در کنتـرل ایـن
خانـدان قـرار دارد و بیـش از یـک قـرن اسـت
ایـن خانـدان خطـوط اصلـی زندگـی اجتماعی و
سیاسـی مردم این سـرزمین را ترسـیم میکنند.
اکنـون یکـی از دایـرهی این خاندان سـر برآورده
و قـدرت را در خدمـت ردهای از ارزشهای مدرن
قـرار داده اسـت .بـه علـت تسـلط بالمنازعـهی
خانـدان آل سـعود بـر جامعـه ،تاکنـون روایـت
روشـنی از واکنش مردم عربسـتان در این زمینه
وجود ندارد .مشـخص نیسـت که چـه طیفهایی
در عربسـتان از ایـن رفتارهـا و نوآوریها حمایت
میکننـد و چـه طیفهایـی مخالـف آن اسـتند.
حتـا منابـع دینی عربسـتان در این قبال سـکوت
اختیـار کردهانـد .قـدر مسـلم این اسـت کـه اگر
هـر تحولـی از ایـن دسـت در عربسـتان رخ دهد
و زمینـهی تعمیـم و پذیـرش مردمـی بیابـد،
میتوانـد نقطـهی آغـاز تغییر در جوامع اسلامی
خصوصـا آن سـرزمینهایی کـه بـه عربسـتان به
چشـم الگـو نـگاه میکننـد ،تلقی شـود.
ایـن در حالـی اسـت کـه گروههـای افراطـی
زیـادی در کشـورهای اسلامی بـا تعریـف دینی،
مـردم را بـه دلیـل عـدول از چارچوبهـای
ارزشـی اسلامی میکشـند .نگـرش سـخت
دینـی ،توسـط ایـن گروههـا در جوامـع اسلامی
پشـتیبانی میشـود و گفته میشـود کـه تعدادی
از ایـن گروههـا بـا روایـت خاصـی که عربسـتان

اشتراک در روزنـامـه
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شش ماه 4500 :افغانی
یک سال 8000 :افغانی

شش ماه 2500 :افغانی
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از اسلام ارائـه کـرده اسـت ،از چنیـن نگرشـی
دفـاع میکننـد .از عمدهتریـن اتهامهـا بـر دولت
عربسـتان ،دفـاع از گروههـای افراطـی دینـی در
سـطح جوامـع اسلامی اسـت .آمدن ماریـا کری
و آغـاز بـهکار دیسـکوی حلال و حـاال هـم نوید
آمـدن نیکـی میناژ ،بـه طور حتم روایـت افراطی
عربسـتان را در پیشـگاه گروههـای افراطیای که
تحـت تسـلط و مدیریـت ایـن کشـور در دیگـر
کشـورهای اسلامی ایجاد شـدهاند را زیر سـوال
قـرار میدهـد .هرچنـد نمیتـوان بـه سـادگی
سـطح واکنشهـای گروههـا و جوامـع اسلامی
دیگـر را در ایـن زمینـه خیلی دقیـق اندازهگیری
کـرد؛ امـا شکسـتن یـخ ایـن زمینـه ،نشـان از
بـروز تحـول دارد؛ حتا اگر شـاهزادهی عربسـتان
بخواهـد در همیـن سـطح محـدود فعالیتهایش
را در ایـن زمینـه حفـظ کرده و با دیـد اقتصادی
بـرای عربسـتان از ایـن منظـر فرصـت ایجـاد
کنـد ،بـاز هـم دگراندیشهایـی کـه سالهاسـت
در دیگـر جوامـع اسلامی متأثـر از روایـت دینی
عربسـتان کـه بـا پـول و امکانـات پشـتیبانی
میشـود ،نتوانسـتند به درون ارزشهای اسالمی
ارائهشـده رخنـه کننـد ،فرصـت را غنیمـت
شـمرده و از ایـن امـر بـه نفـع اندیشـهی شـان
اسـتفاده میکننـد .کوتـاه سـخن این کـه جهان
اسلام ،گویی در آسـتانهی یک تحـول قرار دارد.
حتـا اگـر حکومت عربسـتان بـا هر سـاز و کاری
بخواهـد بـرای همیشـه ایـن روند را در سـطحی
خـاص مدیریـت کنـد ،امکانش نیسـت و بحث از
کنترلشـان بیـرون خواهـد آمـد.
منابـع دینـی افغانسـتان امـا در برابـر ایـن
رفتارهـای غیـر دینـی دولـت عربسـتان سـکوت
اختیـار کردهانـد .شـاید قسـمتی از ایـن سـکوت
بـه دالیـل مالـی برگـردد؛ امـا یقینـا که قسـمت
قابـل توجهـی از آن بـه سـردرگمی علمـای
افغانسـتان در ایـن قبال مربوط میشـود .شـدت
فشـار علمـا بـر جامعـهی افغانسـتان در زمینهی
ارزشهـای اسلامی و دشمنیشـان بـا مظاهـر
تمـدن جدید بسـیار زیاد اسـت .حتا در بسـیاری
از والیات افغانسـتان برگزاری کنسـرت موسـیقی
خواننـدگان مـرد ممکـن نیسـت ،چـه برسـد که
خوانندههـای زن .بـا ایـن کـه سـطح پوشـش
هنرمنـدان بـا تعریـف علمـای دینـی افغانسـتان
بـا پوشـش دینـی تـا حـد زیـادی مطابق اسـت؛
امـا با آنهم دشـمنی با موسـیقی سـطح فعالیت
هنرمنـدان افغانسـتان را محدود کـرده و آنها را
در تنگنـا قـرار داده اسـت .از عمـده بحثهـای
منابع دینی افغانسـتان مسـألهی پوشـش اسـت.
وقتـی یـک خواننـدهی زن امریکایی با پوششـی
نیمعریـان مجـوز هنرنمایی و رقص در سـرزمین
وحـی را مییابـد ،علمـای افغانسـتان یـا بایـد
بـا قافلـهای کـه جلـودارش عربسـتان سـعودی
اسـت و هدفـش ختـم دشـمنی بـا رفتارهـای و
ارزشهـای جهـان نـو اسـت ،همـگام شـوند یـا
بایـد بـه صـورت علنـی بـه تکفیـر منابـع دینـی
و حاکمـان عربسـتان پرداختـه و از ایـن بـه بعـد
خـود بـه اسـتفتاء در ایـن زمینههـا بپردازنـد و
راه خـود را در امـور دینـی مسـتقل از عربسـتان
طیکننـد .حـرف آخر ایـن که تلطیف خشـونت
حاکـم بـر منابع دینـی ،یکی از مسـایل جدی در
کاهش سـطح خشـونت در جوامع اسلامی است.
مـا ناگزیـر بـه زیسـتن بـا جهـان و ارزشهـای
انسـانی حاکـم بـر جهـان کنونی اسـتیم.

برای دفترها و سازمانهای بینالمللی

شش ماه$ ۲۰۰ :
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مسجدی که به خاطر فرش کفار
بسته ماند
فیروزه سیمین

همـه ترسـیده بودنـد؛ بـا چشـمانی بُهـتزده و پـر از ترس بـه اتفاقی
کـه پیـش مسـجد قریـه در حـال افتـادن بـود نـگاه میکردنـد و
لبانشـان بـه سـکوت بسـته شـده بـود .تـرس در دل همـهی آن
جمعیـت رخنـه کـرده بـود و کسـی بـر خـود ایـن جـرأت را نمیداد
کـه اعتـراض کنـد .چهـار نفر کـه از گـروه طالبـان بودند ،بـه قریهی
نعیـم شـان آمـده بودنـد و جلو دروازهی مسـجد مردان قریـه را جمع
کـرده بودنـد و یـک نفـر از آن چهار طالب که مسـنتر از بقیهیشـان
بـود ،بـر صحـن کاهگلی مسـجد بـاال شـده بـود؛ راه میرفـت و برای
آن جمعیتـی که در دوروبر مسـجد جمع شـده بودنـد ،حرف میزد و
هـر چنـد دقیقـه یک بار ایـن جملـه را در حرفهایش تکـرار میکرد
و میگفـت« :نمـاز خوانـدن بـر فـرش کفـار جایز نیسـت»
نعیـم کودکـیاش در قریـه گذشـته اسـت و آن روزهـا بـا ایـن کـه
شـنیده بـود در کابـل و خیلی از شـهرهای دیگر طالبان فـرار کردهاند
و آن جاهـا حکومـت حـرف اول و آخـر را میزنـد؛ امـا در قریهی دور
دسـت آنهـا هنـوز طالبـان داشـتند حکمرانـی میکردنـد و هـر روز
بـرای روال عـادی زندگـی مـردم آن قریـه مشـکل خلـق میکردند.
نعیـم میگویـد کـه آن روز بـا تعـدادی از کـودکان همسـن و سـال
خـود در پیـش میـدان مسـجد قریهیشـان زیـر سـایهی درختـی
تنومنـد ،مشـغول بـه بـازی بودند که جمعـی از ریشسـفیدان قریه با
یـک موتـر باری وارد قریه شـدند .وسـایل پشـت آن موتـر چند تخته
فـرش قالینـی و موکیـت ،جانمـاز ،آفتابـه و یـک دسـتگاه صوتـی بـا
بلندگویـش بـود کـه آن ریشسـفیدان بـرای مسـجد قریـه خریداری
کـرده بودنـد و از ولسـوالی آمـده بودند.
مسـجد آن قریـهی دور دسـت کـه نعیـم در آن کودکـی خـود را
گذرانـده بـود ،آن روزهـا تازه تاسـیس شـده بود و اهالـی قریه با چند
روز کار دسـتهجمعی ،توانسـته بودنـد آن را برای خوانـدن نماز آماده
کننـد .ایـن ریشسـفیدان هـم که از بـزرگان قریـه بودند بـا پولی که
از کـدام مؤسسـهی خارجـی با وسـاطت یکـی از اهالی قریـه دریافت
کـرده بودنـد ،آن روز صبـح زود بـه مرکـز والسوالیشـان رفتـه بودند
کـه بـرای مسـجد قریه وسـایل مـورد نیـاز را بخرند تـا بتواننـد برای
شـام آن شـب نمـاز جماعت برگزار کننـد و همه منتظر برگشـت این
ریشسـفیدان بودند.
نعیـم کـه حـاال در شـهر کابـل زندگـی میکند و جوان شـده اسـت،
میگویـد کـه مـا آن قریـه را بـه خاطـر حکومـت طالبانـی و جنـگ
و ناامنـی رهـا کردیـم و خیلـی سـال اسـت کـه دیگـر بـه آن قریـه
برنگشـتهایم؛ امـا از همقریههایـش کـه هنـوز در تمـاس اسـت،
شـنیده اسـت که از آن مسـجد حاال مخروبـهای بیش نمانده اسـت و
همان روز که آن چهار طالب دروازهی مسـجد را بسـتند و نگذاشـتند
مـردم در آن نمـاز بخواننـد ،تا هنوز دروازهی آن مسـجد بسـته مانده
اسـت و بعدهـا اهالی قریه در گوشـهی دیگر آن قریه مسـجد کوچک
دیگـری سـاختهاند و تعـداد اندکـی از اهالـی آن قریـه کـه باقـی
ماندهانـد در آنجـا نمـاز میخواننـد؛ خیلیهـا بـه شـهرهای دیگـر و
مرکـز ولسـوالی گریختهانـد.
نعیـم از آن روز حـرف میزنـد و میگویـد کـه آن روز چهـار عضـو
طالبـان ریشسـفیدان قریـه را در میـدان جلو مسـجد دستشـان را
بسـتند و ماننـد اسـیران جنگی با آنـان رفتار میکردنـد و فرشهایی
را کـه ریشسـفیدان بـرای مسـجد خریـده بودنـد ،آتـش زدنـد و بـر
دروازهی مسـجد یـک قفـل بـزرگ انداختنـد و برای مـردم میگفت:
«در مسـجدی کـه کفـار بـرای آن فـرش خریـده باشـد ،نمـاز قبـول
نمیشـود و آن مسـجد را بایـد آتـش زد .در ایـن مسـجد همـان بهتر
کـه نمـاز نخوانـی ،ایـن طـوری گناهتـان کمتـر خواهـد بود».
آن روز طالبـان ،آن چنـد ریشسـفید قریـه را بـا خـود بردنـد و ایـن
ریشسـفیدان تـا بیسـت روز نـزد طالبـان اسـیر ماندنـد و شـکنجه
شـدند تـا بگوینـد که پول آن فرشهـا را از کجا آوردهانـد و آن مردی
کـه پـول خارجیهـا را آورده کی اسـت؟
پینوشـت :مطالـب درج شـده در این سـتون ،برگرفتـه از قصههای
مردمـی اسـت کـه قسـمتی از زندگی خـود را تحت سـلطهی طالبان
در افغانسـتان گذراندهانـد و خاطراتشـان را بـا روزنامـهی صبح کابل
شـریک کردهانـد .خاطراتتـان را از طریـق ایمیـل و یـا صفحـهی
فیسبـوک روزنامـهی صبـح کابـل بـا ما شـریک کنیـد .مـا متعهد به
حفـظ هویـت شـما و نشـر خاطراتتان اسـتیم.

